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 EDITORIAL 

Milí přátelé skútrů, 
motocyklů, dobrého 

čtení a neotřelého hu-
moru, prostě všichni 
vy, které ještě nepře-

stalo bavit číst  
Čezetářský občasník. 

 

Letní číslo uţ bývalo plné infor-
mací o jarních akcích, byly tam 
většinou uţ reportáţe ze srazů 
včetně toho největšího, tedy 
mezinárodního skútrsrazu, 
který je pořádán Skútrklubem 
Čezeta. Letos je to trošku ji-
nak, ale jak praví jisté přísloví: 
„Změna je ţivot“. Asi my všich-
ni si přejeme změny k lepšímu, 
jenţe to se zrovna o pandemii 
koronaviru nedá říct. Změny, 
které nastaly, nám v mnoha 
případech změnily ţivoty, větši-
ně lidem uškodily, výjimečně 
někomu pomohly, na druhou 
stranu jsme si mohli ověřit, jak 
velké změny se dají během 
chvíle ve společnosti udělat 
….a to ještě nevíme, jaké do-
pady budou mít tyto změny v 
celosvětové finanční situaci. 
Doufejme, ţe to nebudou ţád-
né velké „Jobovky“ a ţe CO-
VID-19 bude brzy jen vzpomín-
kou !!! 
 šéfredaktor  Marcel Malypetr 
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V dalším článku se dočtete, ţe se nám 
konečně podařilo uskutečnit první letošní 
sraz a já jsem měl cestou na něj „trochu“ 
technické problémy—náhlý únik vzduchu z 
předního kola. Není to vůbec nic příjemné-
ho. Nevím, jak u motocyklu, ale u skútru, 
kde na přední kolo vůbec nevidíte, máte 
pocit, ţe se vám rozpojila řídítka od přední 
vidlice a přední kolo naprosto nereaguje na 
natočení řídítek. To vše se odehrálo v rych-
losti asi 80 km/hod. a uţ jsem opravdu v 
jednu chvíli myslel, ţe to neustojím a neuří-
dím a skončím na zemi.  

Měl jsem štěstí, zastavil jsem u středu 
vozovky na celkem hezké, ale ne příliš širo-
ké silnici II. třídy, která byla v pátek odpo-
ledne docela dost frekventovaná. Neměl 
jsem s sebou rezervu, a tak nezbylo nic 
jiného neţ zajet pro vozík a nechat se od-
vézt domů. Jela se mnou dcera, tak se 
otočila a pro záchranné vozidlo zajela. Skú-
tr jsem na zadní straně označil signální 
vestou a seděl jsem asi hodinu na strouze 
vedle silnice a pozoroval provoz……… 

Teď se vrátím o cca 20 let zpátky. Vra-
celi jsme se ze srazu ve Zruči nad Sáza-
vou, já na skútru a myslím, ţe děti s man-
ţelkou v autě. Přepnul jsem benzinový ko-
hout za jízdy na rezervu a ….znáte to??? 
Rezerva ucpaná a uţ jsem stál na krajnici. 
Uţ nevím, jestli jsem měl v autě kanystr s 
benzinem nebo jsem se rozhodl potrubí 
profouknout, ale neměl jsem s opravou 
problém.   

CO  JSME  DĚLALI  

 EDITORIAL  -  POKRAČOVÁNÍ  

Dva předcházející letošní 
srazy musely být zrušeny, a 
tak se posunulo i číslování 

našich srazů, oproti letošnímu 
plánu akcí. Ale to je asi to nejmenší, jen 

se nám trochu oddálily další „jubilejní sra-
zy“. 

Můj soukromý neveselý úvod k tomuto 
srazu jste si uţ mohli přečíst v editorialu a 
já jsem ho schválně takhle oddělil, aby uţ 
ve vlastní reportáţi ze srazu nebylo nic, co 

Najednou zastavil takový ten pravý 
„chuligán“ - čoprista v plechovém blembáku, 
s pošitou koţenou vestou, s různými přívěšky 
a řetězy a pod. a ptal se mě, jestli nepotřebu-
ju pomoc, jestli můţe pro mě něco udělat. 
Poděkoval jsem a vysvětlil mu, ţe to zvládnu. 
Ještě jednou se ujistil, ţe opravdu nic nepo-
třebuju, a pak teprve odjel!!!!!!!! 

No a já v pátek seděl na mezi, skútr ozna-
čený ţlutozelenou vestou, takţe zřejmě ne-
pojízdný stroj a ani jsem nepočítal ty desítky 
motorkářů, co projeli kolem. Někteří se na mě 
soustrastně podívali, některým jsem ani za 
ten pohled nestál, ale nikdo z nich ani nepři-
brzdil. Byl jsem tam sám, mohl jsem být třeba 
i zraněný nebo mi mohlo být zle, přece jenom 
šedivý chlap sedící v trávě by mohl mít třeba i 
nějaké zdravotní potíţe. A tak jsem si řekl, ţe 
je asi hezké, kdyţ stoupá počet motorkářů a 
příznivců jedné stopy, ale nevyměnili jsme u 
motorkářů kvalitu za kvantitu??? 

A ještě si přisadím. Kdyţ jsem u prostřed-
ní čáry s prázdným kolem konečně zastavil a 
snaţil se skútr odtlačit ke krajnici, coţ nebylo 
lehké, houkal za mnou jeden nervózní řidič. 
Kdyţ jsme pak skútr nakládali na vozík, zase 
tam na nás troubil jeden nervóza. Zajímavé 
na tom je to, ţe oba ti nervózní řidiči seděli 
za volanty autobusů. Je to normální, aby se 
takhle chovali řidiči—profesionálové a ještě k 
tomu ti, co vozí lidi? A řidiči autobusů nepo-
chopí, ţe můţe mít jiný účastník provozu na 
silnici poruchu??? Měl jsem na té strouze tu 
hodinu o čem přemýšlet :-(:-(:-( 

by mělo nějak kazit 
tento povedený a 
velice dobře zorga-
nizovaný sraz. To, 
ţe nás trochu po-
zlobilo počasí, ţe 
někteří z nás v pá-
tek při příjezdu 
zmokli, to je uţ ta-
kové to „riziko pod-
nikání či motorkaře-
ní“ a čím více je 
různých předpově-
dí, meteoradarů a přehledů o vývoji počasí, 
tím více zjišťujeme, jak občas se meteorolo-
gové vůbec netrefí. Na druhou stranu, hlav-
ní organizátor srazu Honza Homolka nás 
nabádal k včasnému příjezdu kvůli ubytová-
ní, a kdo ho poslechl, nezmokl. Kdo se 
opozdil jako já, měl smůlu :-(. 

Ve Ţdáru nad Metují je penzion, hos-
poda i Obecní úřad pod jednou střechou, 
vše nově zrenovováno a velice příjemné a 
čisté prostředí. Po ubytování následovala 

 

NA OKRAJ 

COVID 19 stále zlobí 

Tak hlavně jsme konečně sezónu prvním naším klubovým skútrsrazem, o kterém se do-
čtete hned v následujících řádcích a který byl velice pěkný a povedený 
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večeře a po večeři rozprava s jezdci. Honza 
nám promítal naší trasu vyjíţďky, křiţovatky, 
místa, která navštívíme, nebezpečná místa 
….a k tomu jsme dostali pamětní plechovou 
placku na oděv, ke které byly velice vtipně 
připnuty fáborky s hlavními body naší trasy. 
Samozřejmě, ţe Honza jen horko těţko pře-
křikoval některé ţivě se bavící kolegy, a tak 
druhý den, kdyţ se dva kolegové zdrţeli 
opravou skútru, pak volali, kam mají přijet na 
oběd :-(. Rozprava s jezdci je dobrá, účelná, 
ale musí být vyslechnuta a akceptována. Já 
vím, ţe je to někdy těţké, kdyţ jsme se sešli 
po tak dlouhé době :-(. 

Ráno po snídani, po párečkách jsme 
vyrazili na vyjíţďku. Neţ jsme však začali 
plnit plán vyjíţďky, bylo potřeba natankovat 
naše stroje a taky se zastavit na kávič-
ku….bez té to prostě nejde. Zrovna začalo 
trochu pršet, tak zastávka přišla vhod. Prv-
ním naším hlavním cílem bylo ale Cyklomu-
zeum v barokním areálu v Ţírči, ve kterém 
je umístěno více neţ 500 exponátů z historie 
cyklistiky. Nejsem asi ten pravý, kdo by měl 
toto muzeum hodnotit, ale myslím, ţe tam 
jsou velice zajímavé exponáty, nejcennější z 
nich je kolo Slavia firmy Laurin & Klement, 
kterých se údajně dochovalo jen 5 kusů. 

Asi jsem zapomněl napsat, ţe během 
vyjíţďky nám začalo trochu pršet, takţe jsme 
se převlékli do gumiček, ale byl to většinou 
jen takový slabý deštík, který naštěstí neměl 
s tím, který jsme zaţili v pátek večer, nic 
společného. Po prohlídce Cyklomuzea jsme 
se přemístili do Kuksu, kde jsem pro změnu 
navštívili Historic Car Muzeum, které je 
umístěno v budově bývalé secesní továrny a 
které zahrnuje takovou tu historickou všeho-

chuť ….auta, motorky, šicí stroje, foťáky 
apod. Kaţdé takové muzeum stojí za shléd-
nutí a taky za to, abychom tam nechaly  
těch pár korun vstupného na podporu toho, 
kdo se o podobné muzeum zaslouţil a kdo 
udrţuje a uchovává to technické umění 
našich předků pro budoucí generace. Není 
to ani jednoduché, ani levné, ale potřebné. 
A třeba jednou ti mladí, kteří dnes vykřikují, 
jak všichni senioři jsou nepotřební a ţe nic 
nedokázali (pokud tedy zrovna náhodou 
nevymysleli mikroprocesor), tak jednou po-
chopí, ţe všechno to, co nás dneska obklo-
puje a co povaţujeme za zcela samozřej-
mé, muselo projít dlouhým a sloţitým vývo-
jem. 

 

NA OKRAJ 

 

...rouška je důleţitější !!! 

...nic se nemá přehánět !!! 

...já roušku měla, ale  ukra-
dl mi jí takhle velký ţralok 
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Cyklistky 

Před muzeem jsme seřadili naše stroje a 
udělali si první společnou fotku, i kdyţ na ni 
nejsme bohuţel všichni, ale i tak je vidět, ţe 
nás nebylo úplně málo. Naši kolonu po ce-
lou sobotu doprovázely dvě „motospojky“, 

tedy kolegové Honzy Homolky z veterán 
klubu, kteří nám zajišťovali volný průjezd . 
Bylo to velice příjemné a oba chlapi dobře 
věděli, co a jak dělat, ale i tak se nám poda-
řilo se roztrhnout. A tady se musím přiznat 
ke skleróze. Asi před dvěma lety jsem pro 
jízdu v koloně koupil vysílačky, které by měly 
mít u sebe první a poslední jezdec, ale já 
samozřejmě jsem je zapomněl. Aţ zase 
pojedeme na další sraz, připomeňte mi to 
někdo!!! :-):-):-). Díky!!!  

Pak jsme vyjeli nahoru k zámku Kuks a 
vedle ve staré sýpce jsme měli zajištěné 
obědy a rezervovaná místa. Bylo tam sice 
lidí hodně, ale šlo to všechno tak neskuteč-
ně rychle, ţe si Fanda Čech povzdechl: „Ti 
mě ale naštvali, já myslel, ţe si tu dvě hodi-
ny odpočinu a oni mě po půlhodině najeze-
ného vyhodí :-(“.  Další naše cesta pokračo-
vala k vodní nádrţi Rozkoš. Mezitím však 
začal Mojmírovi trochu stávkovat skútřík 
konkurenční značky Sachs, a tak jsem se 
zase roztrhli a ta naše polovina konvoje če-
kala právě u Rozkoše, kde jsme si mohli 
přečíst různé zajímavosti o jejím vzniku. 

Na minulé stránce jme měli 
pár obrázků se ţenami, tady 
máme muzeum cyklistiky a 
momentálně za mými okny 
pravé léto, takţe je myslím  ta 
správná chvíle podívat se na 
nějaké cyklistky, které nám 
mohou zpříjemnit, ale taky 
pěkně zkomplikovat  jízdu po 
silnici. 
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Nakonec jsme se sešli aţ na náměstí v 
Polici nad Metují, kde jsme si zaskočili do 
cukrárny na kávu, která ovšem měl pouze s 
kávou společný název a cenu, jinak barvou a 
chutí připomínala hodně zředěný černý čaj 
….asi tak, jako kdyţ podruhé vymácháte 
pytlík čaje značky PIGI :-). Kdyţ jsme se tam 
všichni sešli, tak jsme se zase společně vy-
fotili (tentokrát v kašně) a paní Homolková 
zjistila, ţe se dá mobilem fotit i na šířku, tak-
ţe jsme se tam i všichni vešli :-). 

Posledním naším sobotním cílem byla 
vyhlídka Hvězda (650 m.n.m.) v oblasti 
Broumovských skal (viz foto na další 
stránce), kde je nejen krásný výhled do údo-
lí, ale nachází se tam i stejnojmenná chata z 
roku 1856 a poutní kaple panny Marie 
Sněţné s půdorysem hvězdy z roku 1733. V 
roce  1786 byl zrušena, ale v 19. století byla 
obnovena. Sice cesta nahoru nebyla zrovna 
pro skútry, ale ti, co zaţili vloni v rámci me-
zinárodního skútrsrazu ve Zvůli cestu do 
kamenolomu, tak neměli se zdoláním tohoto 
úseku ţádný problém. Po pokochání se 
okolím, jsem se zase spustili o nějaký ten 
metr níţ a uţ se vypravili zpátky na základ-
nu do Ţďáru. 

Kdyţ jsme zaparkovali stroje a trochu 
zkonsolidovali svoje zevnějšky, zasedli jsme 
k večeři …..pečené vepřové koleno udělalo 

 

NA OKRAJ 

...a jedou další 
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myslím většině cestovatelů radost a neza-
znamenal jsem nějaké negativní reakce :-). 
Ovšem to nebylo ze sobotního programu 
všechno. Následovala přednáška a beseda s 
kolegou Honzy Homolky z veteránklubu, 
který nám jednak vyprávěl a svých cestách 
na motocyklu Praga BD 500 „po stopách“ J. 
F. Kocha, tedy o absolvování dálkových jízd, 

kterými J.F.K. dokazoval osobně kvalitu 
svých motocyklů. Dále jsme shlédli zajíma-
vé obrázky z veteránských burz a muzeí v 
Anglii. Pak uţ následovala volná zábava a 
vzhledem k celkem širokému výběru toče-
ného chmelového náboje 10°,11° i 12° se 
sedělo docela dobře, aţ nás museli vyhazo-
vat.  

Ráno jako vţdy bylo smutné, balení, 
odubytovávání, k snídani míchaná vajíčka, 
loučení. Asi to ani jinak nejde. Mojmírovi se 
naštěstí skútřík umoudřil, takţe konec dob-
rý, všechno dobré. Jak jsem jiţ uvedl, byl to 
opravdu pěkný a bezvadně zorganizovaný 
sraz, který zase posunul tu pomyslnou laťku 
o trochu výš a mám takový nepříjemný po-
cit, ţe asi bude dost sloţité pro další srazy a 
organizátory tu laťku v této výši udrţet. Urči-
tě s tím srazem měl Honza nějaké vydání 
(placky, hlídání motocyklů apod.), které 
jsme mu nijak neuhradili a jsme tedy dluţní-
ci, a jednak asi málokdo z nás má kolem 
sebe kolegy z nějakého veteránklubu, kteří 
jsou ochotni pomáhat s organizací srazu.  

Samozřejmě, ţe sraz hodnotím pěti 
hvězdičkami, protoţe víc jich není, a umím 
si docela dobře představit, ţe bychom třeba 
zase za nějaký čas zavítali do stejného mís-
ta znovu. Určitě by se tam zase ještě našly 
zajímavá místa pro návštěvu a krásné trasy 
pro vyjíţďku.  

NA OKRAJ 

...a ještě pár 
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Mototramvaj 
Mototramvaj je nejnovější kon-
strukční směr, který má za úkol 
vytvořit motocykl s celkovou 
ochranou pro jezdce a tím vy-
tvořit vhodné vozidlo pro pře-
plněné ulice velkoměst. Větší-
mu rozšíření motocyklů či  
skútrů bránila právě nedosta-
tečná ochrana jezdců. 
Mototramvaj je ideální řešení, 
po rozjezdu se ozve hlášení: 
„Schovejte nohy, dveře se zaví-
rají!“ . Při zastavení  na křiţo-
vatce je moţno otevřít jen jed-
ny dveře. 
Ostatní špičkové funkce spoje-
né s udrţováním rovnováhy 
zatím ruský vynálezce přísně 
tají a čeká, aţ bude jeho vyná-
lez s mnoha patentovanými 
řešeními  celosvětově uznán. 
Pro tento prototyp zatím pouţil 
jako základ  IŢ Jupiter 1. 

V tomto termínu měl proběh-
nout 3. ročník akce 

„Výškové prémie Liberec-
ka“, které v předchozích dvou letech 

organizoval kolega Lukáš Strouhal. Měl vel-
ké plány o tom, jak zakládá novou tradici, 
ale ten jeho elán velice rychle vyprchal. Jed-
na věc je něco vymyslet, s velkou slávou a 
novými webovými stránkami udělat první, 
popř. druhý ročník ….a něco jiného je, pak u 
toho vydrţet několik let. 

Samozřejmě umím pochopit, ţe kaţdý 
má rodinu, děti, ţe můţe mít náročnou prá-
ci, ale bez jediného slova vysvětlení se na 
něco vykašlat je tak trochu nefér, zvláště 
kdyţ nabízí své sluţby v oblasti renovace 
skútrů a své sliby spojené s organizací sra-
zu neplní. Kaţdý jsme nějaký, musíme se 
zřejmě smířit s tím, ţe Výškové prémie Libe-
recka jsou uţ jen historií. Minimálně však 
vím, ţe na Lukáše a jeho sliby se nemůţe-
me nikdy v budoucnu spolehnout :-(. 

A tak jsme tuto situaci vyřešili náhradním 
způsobem a udělali si takový menší sraz ve 
stejném kraji. Menší proto, protoţe jsme byli 

ubytováni na chalupě u 
přátel, kde je omezená 
kapacita ubytování. Pro-
toţe jsme si museli naplá-
novat vlastní sobotní vy-
jíţďku, dali znalci míst-
ních silnic a silniček hlavy 
dohromady a vymysleli 
trasu, která vedla částeč-
ně přes Polsko a měřila 
cca 190 km, takţe pará-
da…..ale k tomu se do-
staneme postupně. 
Kaţdý pořádný plnohod-
notný sraz začíná v pá-

tek, a tak i my jsme se začali do Vysokého 
n.J. v pátek sjíţdět. Bylo to zajímavé, proto-
ţe jsme jeli ve skupinách, náhodně jsme se 
sešli tři skupiny na benzince v Malé Skále, 
abychom se o pár kilometrů dál v Ţelezném 
Brodu zase roztrhli na jiné tři skupiny, ale 
naštěstí jsme všichni trefili, i kdyţ kaţdá 
skupina po jiné trase :-). Ještě večer dorazil 
se zpoţděním Libor, protoţe měl v práci 
uzávěrku. Pak uţ jsme se mohli plně oddá-
vat dobrému jídlu a pití aţ do pozdních noč-
ních hodin. Samozřejmě, ţe tradičně nechy-
bělo krkonošské kyselo, o které byl všeobec-
ně velká zájem. Jen komáři nám to posezení 
trochu narušovali :-(. 

Ráno po vydatné snídani jsme vyrazili 
nejdřív na 9. hodinu k benzince, abychom 
dali něco „do volátka“ i našim strojům, a pak 
jsme uţ pod vedením Dana vyrazili vstříc 
plánované vyjíţďce, která, jak se později 
ukázalo, byla přece jen trochu delší, neţ 
Dan sliboval, ale myslím, ţe to nikomu neva-
dilo, protoţe v ukázkovém letním počasí 
nějaký ten kilometr navíc určitě nevadí. Po 
pár kilometrech jsme dojeli na Rezek, kde 
byla naplánována za-
stávka na kávu. První 
problém byl ale ten, ţe 
místní restaurace ještě 
neměla otevřeno a za 
druhé, ţe jsme ještě 
byli všichni dostatečně 
nejedení po snídani, 
takţe jsem bez něja-
kých protestů pokračo-
vali dál. Kdyţ uţ jsme 
byli ale tak hezky se-
řazení na parkovišti, 
tak jsme si aspoň udě-
lali společnou fotku. 

55. SKÚTR A MOTOSRAZ VYSOKÉ NAD J IZ . 31.7 . -2 .8 .2020 (*****)   
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Nejsem znalec tamních silniček, a tak 
kdyţ jedu za někým v koloně, absolutně 
ztrácím přehled o tom, kde jsem, a i kdyţ si 
říkám, ţe budu dávat pozor na jména obcí a 
měst, kterými projíţdíme, stejně je za chvíli 
zapomenu. A to samé se mi stalo i v sobotu. 
A tak jsem jeli a jeli a já se kochal krásnou 
krkonošskou krajinou. Z této příjemné letní 
motorkářské letargie mě vyrušilo aţ výrazné 
sníţení tempa, které avizovalo nějaký pro-
blém. Nemýlil jsem se. Náš vedoucí zájezdu 
odbočil na velké lesní parkoviště, které bo-
huţel vzdáleně připomínalo „řízenou sklád-
ku“ nepotřebného stavebního materiálu ….a 
z jeho úst se ozvala dlouhá řada nepubliko-
vatelných jadrných českých slov (myslím, ţe 
jen slovo „pojebaný“ pochází ze slovenštiny) 
a ukázalo se, ţe jeho skútřík se rozhodl 
stávkovat. Podle známého hesla, ţe kdyţ to 
nejede, je to rozbitý, a kdyţ je to rozbitý, tak 
je to buď benzin nebo elektrika …...se Dan 
pustil do opravy.  

Samozřejmě radilů (ale i pomocníků) 
bylo dost, takţe mu to šlo dobře od ruky a 
problém zvaný „kondenzátor“ byl záhy vyře-
šen. Mezitím (jak jsme se aţ večer dozvědě-
li) proţila Romča platonický milostný romá-
nek v blízkém lesíku. Ve snaze odlehčit si 
trochu po poţití ranních tekutin odešla dál 
směrem k lesíku (aby nás nerušila při práci), 
ovšem z druhé strany se blíţil jistý hoch, 
který zřejmě teprve nedávno dosáhl plnole-
tosti a kterého si Romča nevšimla. Ve snaze 
odvrátit své vnady od našich pohledů se s 
nimi obrátila právě na jeho stranu, takţe on 
moţná proţil jednu ze svých prvních sexuál-
ních zkušeností naprosto nepřipraven……. 
Pak uţ jsme mohli pokračovat v cestě. 

Nevím kudy, tedy určitě po silnici a zřej-
mě i zcela legálně, jsme překročili naše stát-
ní hranice a ocitli se v Polsku. Tam jsme 
ujeli zase nějaký ten kilometr a pozorovali 
Krkonoše z druhé strany i celkem čilý turis-
tický ruch, který tam panoval. A rozhodně 
jsme jako motorkáři na silnici nebyli sami. V 
sobotu bylo celkem na horách slušné motor-
kářské hemţení. Aby to ale nebylo tak fádní, 
tak v jednom táhlém klesání jsem najednou 
zjistil, ţe brzdím motorem s vypnutým zapa-
lováním, aniţ bych to tak chtěl a nějak se o 
to přičinil. Vzhledem k tomu, ţe pouţívám 
zapalování VAPE, věděl jsem uţ předem, ţe 
to nebude kondenzátor, ale v tom teplém 
počasí jsem to typoval na svíčku. Tento od-
had se však neukázal jako správný, protoţe 
příčinou byl (jak jsem zjistil aţ doma)  rozpo-
jený kabel u rozpínacího relé, které ovládá 
VAPE. Takţe jsem relé vyřadil z činnosti a 
pokračovali jsme v cestě. 

Tou dobou se uţ pomalu, ale jistě začaly 

Kdyţ uţ jsem na předešlé stra-
ně narazil na téma „tramvaj“, 
poloţím vám otázku. Víte, ţe 
ve světě jezdily i patrové tram-
vaje po vzoru patrových auto-
busů??? Tak se podívejte. 
Nejdřív pár historických černo-
bílých fotografií. 

NA OKRAJ 

Patrové tramvaje 
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projevovat problémy u Honzova skútříku, 
který začal mít takové „ţenské“ vrtochy 
….chvíli byl pro, chvíli ne, pak to vypadalo, 
ţe moţná jo, ale zase ne….a tak jsme se s 
obtíţemi a častými zastávkami vrátili zpátky 
do Čech u Nového Města pod Smrkem. 
Problémy se zhoršovaly, ale Honza si ale 
stále myslel, ţe se skútr umoudří, jak se to i 
výjimečně stává u ţen, ale u skútrů to v 99 
% neplatí, závady se zhoršují a podle Mur-
phyho zákona „Pokud se něco můţe pokazit, 
tak se to pokazí“ skútr řekl dost...naštěstí v 
blízkosti restaurace. Stejně uţ byl čas oběda 
a my jsme uvaţovali o vhodné restauraci, 
kde ukojíme své kalorické potřeby. Takţe 
jsme si dali oběd v nějaké Myslivecké re-
stauraci, a pak se zase parta nadšenců a 
mechaniků vrhla na skútr…...a co myslí-
te??? „Byl tam!!!“ ...zase vadný kondenzátor 
a podezřelé kladívko, kromě toho neoriginál-
ní víčko zapalování, které se asi nakonec 
dotýkalo kabelu, takţe skútr jel bez víčka, 
ale jel !!!  

Další zastávka byla u benzinky, kde jsme 
se dohodli, ţe si dáme kávičku. Romča sice 
silně protestovala, protoţe chtěla do nějaké 
cukrárny, aby si mohla dát zákusek, ale byla 
tvrdě přehlasována a ani Zbyněk ji nepo-
mohl, protoţe kafe nepije, tak byl automatic-
ky z hlasování vyřazen :-). Dali jsme si kávič-
ku, chvilku jsme u ní poseděli a probrali dů-
leţité otázky, a pak jsme uţ pokračovali 
směrem na chalupu, i kdyţ s menšími orien-
tačními problémy, ale Matěj to vyřešil a do-
vedl nás na správný směr. Na chalupě jsme 
zaparkovali stroje, uvedli se za pomocí vody 
a mýdla do stavu odpovídajícímu pro násle-
dující společenský večer a zasedli opět k 
prostřenému stolu a nechali se hýčkat po-
hostinností paní domácí i dobře vychlaze-
ným plzeňským mokem. 

K večeři byly výborné vepřové steaky, k 
tomu různé ty omáčky, dresinky, zálivky, 
saláty …..myslím, ţe všem to chutnalo, jen 
Romča zase musela mít nějaký speciálně 
propečený …..ale to uţ jste si myslím všimli, 
ţe s Romčou je to vţdycky nejsloţitější. 
Ovšem naštěstí nás se to tolik netýká jako 
Zbyňka :-). Večer zase ubíhal v dobré zába-
vě, ale uţ se asi trochu projevila únava ně-
kterých účastníků, a tak do pozdních noč-

ních hodin vydrţeli jen silní jedinci :-). 
A ráno??? ….“Ráno bylo stejný…..“ tak 

jao vţdy. Tak trochu smutné, ale zase jsme 
byli bohatší o příjemně strávené dva dny a o 
příjemné chvíle, které jsme proţili. Nicméně 
po opět vydatné snídani následovalo balení, 
loučení a odjezd domů.  

Kdyţ jsme večer povídali, tak někteří 
zalitovali, ţe jsme se nezastavili na výhle-
dech na Sněţku a jen jsme projeli. Pak jsme 
ještě přidali kritiku vedoucího výpravy, ţe po 
neúspěšném zastavení na kávu na Rezku 
nevymyslel nějakou jinou zastávku před 
obědem. Pak se ovšem objevil i ná-
zor….stejně to bude v Občasníku další 
pětihvězdičkový sraz !!! Bude a je, ale i tak 
jsem se nad tou myšlenkou či větou trochu 
zamyslel.  

Díváte se někdy na pořad Autosalon na 
Primě??? Tam redaktoři testují auta a mo-
torky a výsledkem testu je ohodnocení v 
procentech, maximum je 100 % A teď si 
představte, ţe se testuje nějaké drahé BMW 
za několik melounů, všechno super, luxus, 
500 koní, bezchybné jízdní vlastnosti a na-
konec redaktor řekne, ţe dává 98 %, dvě 
procenta strhává za grafiku na 11,5“ displeji, 
která je stejná jako u lacinějšího modelu 
stejné značky. Druhý redaktor testuje Dacii 
za čtvrt melounu, opěvuje skvělé vlastnosti 
plně postačující pro kaţdodenní provoz a 
výsledek 98 %, strhne dva body za chybějící 
asistent hlídání hluchého prostoru ve zpět-
ném  zrcátku. A teď babo raď!!! Co zname-
ná těch 98 %??? Co znamená u nás 5 
hvězdiček??? Kdyby bylo to BMW jako auto 
v rámci aut hodnoceno na 98 %, musela by 
ta Dacia mít tak maximálně 10 %. A proč 
nemá??? Protoţe ve své cenové kategorii 
plně uspokojuje potřeby zákazníků, stejně 
jako BMW za svoji cenu. Redaktor nemůţe 
Dacii strhnout body za 11,5“ barevný displej, 
který nemá a který moţná u BMW stojí tolik, 
jako celá Dacia. 

A takto je třeba posuzovat i moje hvěz-
dičky v Občasníku. Těch akcí, které měly 
méně hvězdiček neţ pět, bylo opravdu má-
lo. Ale proč bychom si sami pro sebe pořá-
dali akce, které by nebyly pěkné a dobře 
připravené??? Kaţdá akce se musí posuzo-
vat v rámci destinace, která byla zvolena, 
stejně tak ubytování, stravování, vyjíţďka 
atd. Vy, co jste byli před 3 týdny na srazu ve 
Ţďáru nad Metují můţete porovnávat. Uby-
tování zcela odlišné, stravování zase úplně 
odlišné, vyjíţďka odlišná (minule muzea a 
další zajímavá místa, nyní jen jízda v ho-
rách) …...a můţe někdo z vás říct, ţe něco 
z toho zařídil a naplánoval vedoucí srazu 
špatně a ţe bych mu měl za to odebrat 
hvězdičku??? 

A pokud chyběla ta dopolední káva na 
vyjíţďce, tak bych mohl dát třeba 98 % jako 
ti redaktoři u aut. Ale kdyţ dám jen 4 hvěz-
dičky, je to 80 %, a to je uţ hodně špatné 
hodnocení a to by bylo vůči našim hostite-
lům naprosto nespravedlivé. Takţe zase 
dávám těch pět hvězdiček a trvám na nich.  

NA OKRAJ 

 

NA OKRAJ 

Patrové tramvaje 
Ještě se podívejte na pár nověj-
ších fotografií patrových tram-
vají. Jsou určitě zajímavé. 
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Setkání ve Mcelích není 
samoúčelné, a jak pravidelní 
čtenáři Občasníku vědí, jed-

ná se o rodnou obec Jaroslava 
Františka Kocha, otce Čezety. Před 5 

lety jsme iniciovali realizaci jeho památníku, 
u kterého se přibliţně vţdy po roce setkává-
me.  

Před rokem byla účast opravdu slabá, a 
tak jsem uţ uvaţoval o tom, ţe bych tuto 
tradici ukončil letošním 5. ročníkem. Kdyţ 
jsem však byl letos na otevření Mcelské 
vlastivědné stezky, o které jsem vás také 
informoval, tak jsem o tomto svém záměru 
mluvil s paní starostkou Evou Gleichovou. 
Ţádala mě, abych tuto tradici neukončoval a 
pokračoval v ní dál. Říkala, ţe v době naše-
ho setkání bude na dovolené, ale ţe nám 
bude drţet palce, abychom se sešli ve vět-
ším počtu. Povedlo se. 

Jak uvidíte z následujících fotografií, 
účast byla letos lepší, přestoţe den předtím 
hodně pršelo a předpověď počasí nebyla 
úplně příznivá. Dokonce přijeli někteří úplně 
poprvé, někteří nezapomněli přivézt k pa-

mátníku kámen. Tak jsme tam podiskutovali, 
zavzpomínali a hlavně se vyfotili, aby nebyla 
porušena tradice. Někteří od památníku od-
jeli domů, ale většina z nás se vydala smě-
rem k obci Ţehrov, kde je kiosek „U rybní-
ka“ a kde jsem uţ několikrát byli  po této 
akci na obědě a vţdy jsme byli spokojení. 
Stejně tak i tentokrát. 

Bohoušovi cestou trochu zlobila gumička 
v benzinovém kohoutu, tak jsme měli trochu 
zdrţení. V Domousnicích nás na ţeleznič-
ním přejezdu na trati, po které uţ léta pravi-
delné vlaky nejezdí, překvapil nablýskaný 
motoráček Hurvínek, coţ bylo příjemné 
zpestření cesty. V kiosku si myslím všichni 
dobře vybrali a byli s jídlem a hlavně velikos-
ti porce spokojeni. Jediným „nespokojeným“ 
byl kolega Honza, který si dal ještě navíc 
polévku, a kdyţ mu byla doručena porce 
hlavního jídla, protočily se mu panenky a 

prohlásil: „Z této porce by se ve škodovce 
najedli tři lidi!!!“ :-). 

Poseděli jsme, dobře se najedli, a pak 
jsme se uţ rozjeli do 
několika směrů k 
domovům. Myslím, 
ţe akce to byla vy-
dařená, počasí nám 
přálo a avizovaný 
déšť se nedostavil, 
takţe i kdyţ se jed-
nalo jen o akci jed-
nodenní, dávám pět 
malých hvězdiček :-)
….…..a hlavně dou-
fám, ţe letošní účast 
byla jakousi před-
zvěstí zase lepších 
účastí i v následují-
cích letech…… aby-
chom nezklamali 
paní starostku Evič-
ku. 

5. SETKÁNÍ VE MCEL ÍCH 15.8 .2020 (*****)   
 

NA OKRAJ 

Dvě skútristky 

Kdyţ máte rande se skútrist-
kou a přijedou dvě. Co vy na 
to? Třeba by to bylo fajn : -). 
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Jiţ 22. Skútr a motosraz ve 
Zruči nad Sázavou měl opět 
svoje zázemí v Chabeřickém 

mlýnu. Vše bylo dohodnuto, při-
praveno, projednáno, tak vlastně zbývaly jen 
dvě otázky. Jaké bude počasí a jestli přije-
dou všichni přihlášení účastníci???  

Sjíţděli jsme se z různých stran a stejně 
tak měli někteří účastníci v plánu dřív odjet 
nebo později přijet, takţe situace byla trochu 
nepřehledná, ale i tak po sečtení všech 
účastníků, kteří se srazu zúčastnili jsem na-
počítal celkem 24 skútrů a motocyklů, coţ 
je myslím v případě srazu ve Zruči rekord, i 
kdyţ není potvrzený pracovníky agentury 
Dobrý den z Pelhřimova :-). Ale vezmeme to 
od začátku. Kdybych připočítal ještě Lolka, 
který se za námi v sobotu večer přijel podí-
vat, byla by konečná suma našich strojů  
25. Z toho bylo 19 skútrů, 15 skútrů Čezeta 
sólo, 1 Čezeta rikša, 1 Tatran a 2 současné 
skútry. 

V pátek jsem byl dohodnutý s Vlastíkem, 
ţe se sejdeme v Kutné Hoře na benzince, já 
přijedu s dcerou, on s kolegou Honzou …..a 
pojedeme společně do Zruče. Kdyţ jsme s 
dcerou přijeli na místo, uţ byli oba pánové v 
plné opravárenské práci a profukovali pali-
vovou hadičku a kohout u Honzova skútru. 
Za chvíli jsme vyjeli, ale Honzovi to vůbec 
nejelo, byla to katastrofa :-(. A tak jsme po 
pár kilometrech stáli a věděli, ţe bez de-
montáţe gumičky z benzinového kohoutu se 
dál nedostaneme. Objednali jsme si prázdný 
kanystr od doprovodného vozidla, a pak uţ 
byla závada odhalena. Byla to ta nešťastná 
gumička, u které se nabobtnáním gumy 
zmenšil průchod pro benzín nad únosnou 
míru. Po montáţi nové gumičky jsme uţ 
frčeli jako skútristi …..a ještě jsme se stihli 
zastavit v Černínech na výbornou meruňko-
vou zmrzlinu :-). 

V Chabeřickém mlýnu jsme měli objed-
nanou Plzeň, protoţe konzumace Gambri-
nusu, který jsme tam léta pili, byla uţ neú-

Poté co byl hrad po roce 1948 
poslednímu soukromému maji-
teli Antonínu Fleissigovi vy-
vlastněn, stal se postupně ma-
jetkem obce Kámen, obce so-
kolské, Ministerstva zeměděl-
ství apod. Kdyţ se pak v šede-
sátých letech minulého století 
přemýšlelo o jeho obnově, byl 
téměř ruinou a měl spadlé kro-
vy. Přestoţe se hrad obnovy 
dočkal, nemohl se chlubit zají-
mavými interiéry s vlastním 
cenným zařízením. 
Rozhodnutí zřídit v nově zre-
konstruovaném objektu muze-
um motocyklů nebylo náhod-
né. Hrad Kámen leţí nedaleko 
města Pacov, kde se v červenci 
roku 1904 zrodila myšlenka 
zaloţit motoristickou federaci. 
Oficiálně pak byla Mezinárod-
ní motocyklová federace (FIM 
– Fédération Internationale de 
Motocyclisme) ustanovena na 
jejím prvním kongresu v Paříţi 
v prosinci téhoţ roku. Navíc 
vedla okolo hradu trať Pacov-
ského okruhu (62,2 km), který 
se jel v letech 1905 a 1906. Ten-
to závod, který byl ve své době 
v ý z n a m e m  s r o v n a t e l n ý 
s dnešní grand prix, byl prvním 
mezinárodním závodem moto-
cyklů na území Čech. 
Od samého počátku se na vzni-
ku expozice podílelo Národní 
technické muzeum, které na 
přelomu šedesátých a sedmde-
sátých let trpělo nedostatkem 
místa a pro své exponáty hle-
dalo vhodné prostory i mimo 
Prahu. Shromáţdit bohatý do-
kladový materiál a instalovat 
specializovanou expozici se 
NTM ujalo ve spolupráci s 
dalšími institucemi, jakými 
byly ČZ Strakonice a Jawa. Na 
hrad se tak dostalo několik 
nejcennějších motocyklů, pla-
ket, pohárů a  součástek ze 
sbírek zmiňovaných institucí., 
které i v dnešní době umoţňují 
sledovat vývoj českosloven-
ských motocyklů od jejich po-
čátků aţ do ne příliš vzdálené 
minulosti. 
Muzeum jednostopých vozidel 
na hradě Kámen bylo veřejnos-
ti poprvé zpřístupněno v sobo-
tu 22. června roku 1974. Tím se 
tato tematická instalace řadí k 
nejstarším tohoto druhu na 
našem území. Hrad Kámen se 
tedy díky expozici motocyklů 
stal vyhledávanou raritou. 
Během čtyřicetiletého trvání 

NA OKRAJ 

Hrad Kámen 
expozice motocykly 

56. SKÚTR A MOTOSRAZ ZRUČ NAD SÁZAVOU. 28. -30 .8 .2020 (*****)   
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nosná. Je to smutné, ţe pivo s  docela ho-
nosným názvem je takový patok :-(. Po ve-
čeři jsme se pustili do diskusí a ochutnávky 
Plzně 12°. Zbyněk byl ohlášený na motorce 
a bez Romči, ale přijel s Romčou a bez 
motorky, tedy autem. Pivo mu kupodivu 
zachutnalo, tak s námi docela dlouho pose-
děl a hlavně nám taky přivezl „čumkartu“ 
56. srazu. Pak ho Romča odklidila autem 
domů :-). 

Ráno byla naplánována snídaně na 8. 
hodinu a odjezd na 9. hodinu. Sice v noci 
pršelo, ale nakonec to ráno a dopoledne s 
tím deštěm dopadlo docela dobře, takţe 
oblečení gumiček bylo spíše jen takovou  
preventivní záleţitostí. 

Můj skútřík si ale postavil hlavu, a přesto-
ţe v pátek dojel bez problémů do cíle, po 
ránu si ani neblafnul. Nechal jsem kolonu 
odjet, abych nezdrţoval, vyměnil jsem svíč-
ku, skútřík zavrčel…..mezitím přijeli 4 kole-
gové z Českých Budějovic, a tak jsme spo-
lečně vyrazili za ostatními na hrad Kámen 
do motocyklového muzea, kde jsme nebyli 
uţ mnoho let. Paní kastelánka nám velice 
ochotně povolila vjezd našich veteránů na 
nádvoří, kde jsme se museli vejít i se sva-
tebčany, ale vše se obešlo bez problémů. 
Na hrad také dorazila další parta 4 skútristů 
z Práchovic,  

NA OKRAJ 
prošla expozice jednostopých 
vozidel několika proměnami a 
vystřídalo se zde mnoho cen-
ných i neobvyklých strojů. Me-
zi nejvzácnější kousky patřily 
například české motocykly 
Slavia - model TB (1902) a mo-
del CCD (1904) - z dílny úspěš-
né firmy Laurin & Klement. 
Nejkurióznějším exponátem 
byl motocykl Čechie – 
Böhmerland výrobce Albína 
Liebische z Krásné Lípy. Na 
tento jednoválec z roku 1930 se 
díky velmi nízkému a dlouhé-
mu rámu vešli za sebou tři 
pasaţéři. Dodnes je tento stroj 
měřící 3 170 mm nejdelším 
sériově vyráběným motocy-
klem na světě. 
Jediným strojem v expozici 
vyrobeným mimo území Čech 
byl motocykl mnichovské firmy 
Hildenbrand & Wolfmüller, 
který se jako první na světě 
dočkal sériové výroby. Mezi 
léty 1894 – 1897 jich vzniklo 
údajně aţ 2000 kusů. 
V současné době zaujímají 
značnou část sbírky stroje 
značky Jawa a ČZ z předváleč-
né i poválečné produkce. V 
expozici jsou umístěné moto-
cykly jiných značek, z nichţ 
některé stále můţeme potkávat 
na veteránských akcích. Mezi 
ně patří například Poustka 
(1925), Praga BD (1928), Ogar 
250 Standart (1936), Premier 
Sachs 98 (1939). Unikátem 
dnešní kolekce je vodící moto-
cykl z roku 1910, který byl sta-
věn zcela amatérsky a dvouvá-
lec Walter z roku 1913, pochá-
zející od stejnojmenné praţské 
firmy. 

V roce 2014 přibylo do muzea 
jednostopých vozidel několik 
motocyklů. Expozice byla roz-
šířena o skútry ČZ 175, které 
jsou známé spíše pod přezdív-
kou ,,prasata“.  
…...ale to poslední slovo není 
hezké, to má u mne hrad Ká-
men  u mě vroubek!!! :-( 
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a po večeři, která uţ byla nad síly některých 
jedinců (po pozdním obědě) jsme zase po-
seděli, ale nějak uţ nám chybí energie a 
druhý den bylo mnoho kolegů natolik znave-
no náročnou vyjíţďkou, ţe se uţ od devíti 
začali trousit na pokoje. 

Ráno jako vţdycky…...snídaně, paková-
ní, loučení, odjezd. Jen ještě malá úprava 
jehly na karburátoru mého stroje (vyměněné 
svíčce určili odborníci diagnózu „chudá 
směs“), a pak uţ odjezd k benzince pro do-
plnění nádrţí. Nevím jak kdo, ale my jsme 
dojeli domů bez deště, tak doufám, ţe i po-
dobné štěstí měli ostatní.  

A hodnocení???? ….doufám, ţe mi ne-
bude vyčítáno, ţe dávám opět plný počet 
pěti hvězdiček. Všechno vyšlo (včetně poča-
s í ) ,  vš ec hno 
dobře dopadlo, 
účast byla parád-
ní, přijeli noví ko-
legové a doufám, 
ţe byli s naší par-
tou i organizací 
spokojeni …… tak 
snad jediné, co 
mohu vzít jako 
poučení pro příště 
je to, ţe jsme vy-
pili objednaný sud 
toho plzeňského 
příliš brzy, a pak 
jsme uţ museli pít 
jako vloni plzeň z 
lahváčů :-(:-(:-(  

Na hradě jsme si prohlédli muzeum mo-
tocyklů, které bylo od naší minulé návštěvy 
rozšířeno, a skútry Čezeta dokonce dostaly 
svoji separátní místnost. Po prohlídce a 
skupinové fotografii jsme se vydali na oběd 
do Ledče nad Sázavou, kde jsme měli 
oběd objednaný ve vinárně Pod hradem a 
já doufám, ţe byli všichni spokojeni jak s 
výběrem jídel, tak i jejich chutí, mnoţstvím i 
cenou. 

Pak nás uţ čekala cesta zpátky na zá-
kladnu, ale chtěli jsme jet přes dřevěný 
most, který jsme minule nemohli najít. Letos 
jsme uţ byli lépe topograficky připraveni a 
ještě jsme se radši přeptali pana vedoucího 
ve vinárně a vše bylo jasné…...na Chřeno-
vice, pořád dolů aţ k plotu, kde je na kaţdé 
laťce nasazený porcelánový hrníček a tam 
prudce doleva!!! A bylo to úplně přesně.  

Jenomţe tím průjezd místními kotáry 
ještě neskončil, Libor nás protáhl všemi 
nejhoršími a nejuţšími cestičkami, kudy se 
nechá projet, ale zpátky do Zruče trefil, tak-
ţe konec dobrý, všechno dobré :-). 

Práchovičáci zůstali, Budějovičáci odjeli 

Našel jsem zajímavá zpětná 
zrcátka pro cyklisty. Myslím, 
ţe by byla pouţitelná i na mo-
tocyklu nebo skútru,  jako ope-
rativní náhrada za rozbité nebo 
chybějící zrcátko.  

A pokud 
se vám 
n e l í b í 
z r c á t k o 
na ruce a 
c h c e t e 
být „in“, 
p o ř i ď t e 
si zrcátko 
na brýle, 
třeba i 
sluneční. 

NA OKRAJ 

Zpětné zrcátko 
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NA OKRAJ 

 

Stará „FLORENC“ Před Jičínem jsme si udělali malou pře-
stávku u benzinky, protoţe káva uţ začala 
působit a za Jičínem na obchvatu nás čeka-
la podobná dopravní chuťovka, kterou uţ 
ovšem není kudy objet, aniţ bychom se mo-
tali po silničkách čtvrté a niţší kategorie. Za 
Jičínem je situace obdobná, dvouproudová 
silnice se zuţuje do jediného pruhu a hned 
následuje kruhový objezd. Paráda :-(. U ben-
zinky uţ začal Zdeněk s opravami, nelíbila 
se mu funkce spojky, a tak chvíli seřizoval, 
abychom mohli jet dál. Naštěstí to bylo zřej-
mě jen povytaţené lanko.  

Za benzinkou jsme se po pár kilomet-
rech dostali do té  dvouproudové mely, kte-
rou jsme se snaţili obelstít protaţením se 
mezi oběma proudy vozidel, coţ se nám 
relativně dobře dařilo …..tedy díky ohledupl-
nosti řidičů včetně kamioňáků, jediní dva 
řidiči, co nás odmítali pustit byli zase autobu-
sáci :-( (viz Editorial na začátku časopisu). 
Nakonec ale se nám přece jen podařilo pro-

Co byste řekli zase na trochu 
nostalgie? Vzpomínáte na sta-
rou Florenc? Myslím, ţe tam 
kaţdý z vás starších někdy byl. 

Tento sraz v Hořicích byl 
zřejmě posledním letošním 
srazem. Aspoň takhle je to v 

plánu. Pokud by se nám podaři-
la nad plán ještě nějaká akce, tak to 

bude jen podle počasí a narychlo na svolání 
mailem a telefonem. Ale vraťme se k Hoři-
cím. Ne snad, ţe bych tam nikdy nebyl, ale 
rozhodně jsem nevěděl, kolik hezkých míst 
se v Hořicích a v okolí nachází. 

Pro účastníky ze západu byla zase u 
nás doma občerstvovací stanice, takţe ko-
lem půl třetí se kolem našeho domu nabalil 
houf motorek. Jako vţdy byla tradiční káva a 
k ní jako zákusek uţ aktuálně Hořické trubič-
ky, aby si všichni pomalu zvykali na destina-
ci našeho srazu. Po kávě jsme společně 
vyrazili směr Hořice, ale ne přímou trasou, 
protoţe pátek odpoledne není v Boleslavi 
zrovna dopravně nejklidnější a uţ vůbec ne 
ve směru na Jičín, kde se za městem dvou-
proudovka zuţuje do jediného pruhu. Tak 
jsme to trochu objeli, abychom se tomu nej-
horšímu chumlu vozidel vyhnuli.  

57. SKÚTR A MOTOSRAZ HOŘICE. 11. -13.9 .2020 (*****)   
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...a co autobusy??? 

NA OKRAJ 
táhnout se, a pak uţ naše cesta pokračova-
la bez problémů přes Lázně Bělohrad aţ do 
kempu U věţe v Hořicích, který leţí těsně 
vedle závodní trati. Své jméno dostal podle 
Masarykovy věţe samostatnosti, která je 
v jeho těsném sousedství. 

Kdyţ jsem ale mluvil o těch opravách 
Zdeňkovy motorky, nemohu nevzpomenout 
na Kalifa Fandy Čecha. Kam moje paměť 
sahá, tak měl problémy se startovatelností 
teplého motoru. Uţ málem na Kalifa zane-
vřel, aţ si nechal poradit a koupil si karburá-
tor Mikuni. Investice kolem 3 tisíc Kč se mu 
vzhledem k ceně téměř nepouţitelného Kali-
fa zdála přiměřená, ale ouha, karburátor 
problém nevyřešil. Fanda byl viditelně nas… 
tedy zklamaný, ale pak někoho napadlo (asi 
Libora) zkusit jinou fajfku …...a problém byl 
vyřešen. Teď budu předbíhat, ale kdyţ jsme 
se vraceli domů a zastavili se před Boleslaví 
na benzince na kafe, tak Fanda jen zářil, jak 
motorka krásně jede. Ale ten karburátor 
tomu určitě taky napomáhá !!! 

V kempu uţ někteří účastníci seděli u 
piva, tedy skoro všichni, kromě kolegy Hon-
zy, který si zase přijel na sraz opravovat 
skútr :-(. Zlí jazykové tvrdili, ţe po srazu ve 
Vysokém, kde jeho skútr prodělal malou 
generálku, čekal, ţe se skútr sám vyléčí a 
opraví ….něco jako, kdyţ se vám časem 
zahojí jizva. Ovšem u strojů to tak úplně 
neplatí, s tím se bude muset smířit :-(  

Tak jsme se narychlo ubytovali, aby-
chom si mohli taky přisednout. Za chvíli uţ 
nás tam byla pořádná parta, a tak mohla 
začít tradiční večerní motorkářská zábava, 
kterou narušoval pouze pan vedoucí a záro-
veň pivo- a jídlonosič, který měl s naší ob-
sluhou viditelně nezanedbatelné logistické 
problémy a museli jsme ho trochu popohá-
nět, pokud jsme nechtěli jít spát hladoví a 
ţízniví. 

Hlavní organizátor Vlasta Hartman nám 
rozdal mapky se sobotní trasou vyjíţďky a 
informoval nás o jejím průběhu. Také zajistil 

doprovodné motocykly s řidiči z řad svého 
příbuzenstva, kteří fungovali tak trochu jako 
pastevečtí psi a naháněli nás zpátky do hej-
na, kdyţ někdo měl problémy s vlastní navi-
gací. Hlavním zastavovačem aut - regulov-
číkem byl Honza Pyšný. Zvládal to naprosto 
bravurně a na mnoha místech nám ulehčil 
průjezdy. Viditelně si tu funkci uţíval :-). 

Snídaně byla ráno v 8 hodin, vyjíţdělo 
se v 9 a první zastávkou byla socha Krako-
noše, kde jsme si udělali pár foteček (viz 
předchozí strana). Parkovali jsme před něja-
kou budovou patřící oddílu kulturistiky, coţ  
kolegy vylekalo a mysleli si, ţe budou muset 
jít posilovat :-). Ale bylo tam naštěstí jenom 
to focení.  

Po pár minutách uţ jsme se zase pře-
mísťovali o kousek dál, abychom navštívili 
motocyklové muzeum, které nese název 
Museum Czech Road Racing. Hořice, kte-
ré jsou v motorkářské obci známé svým 
slavným závodem 300 zatáček Gustava 
Havla musejí mít nějaké „závodnické“ muze-
um, jinak by to ani snad nebylo normální. 
Před vstupem do muzea, které je umístěno v 
Barokním zámku, jsme si vyslechli zajíma-
vý výklad o muzeu, jeho rozčlenění a hlavně 
o jeho exponátech.  

Pak uţ jsme se rozutekli po muzeu a 
prohlíţeli, četli popisky, diskutovali, divili se, 
občas ještě vyslechli nějaký příběh od naše-
ho průvodce a myslím, ţe drtivá většina 
účastníků tam našla pro sebe nějaké nové a 
zajímavé informace. 

Na předchozí stránce jste vidě-
li autobusy RT, RTO i ŠM. 
„Ertéóčka“ byla asi nejhezčí. A 
víte, jak by vypadala dnes 
podle vize designerů??? 



16 

Další článek novinový 
a zas Svědci Covidovi 
lţou, vyhroţují a straší, 
paniku a strach přináší, 
pofidérními čísly hází, 

přehlídka bezpohlavních frází. 
Myslíte, ţe jsem snad pablb? 

Vlezte mi laskavě na hrb. 
Další zpráva v televizi, 

prý ţe z viru máme krizi. 
Prdlajs z viru, z vašich kroků 

zadluţeni na sto roků. 
Neustále strachem víří, 
mrtví prý jsou celí čtyři. 

Myslíte, ţe jsem snad pablb? 
Vlezte mi laskavě na hrb. 

Další zpráva v rádiu, 
jsme prý v raném stádiu. 

Na podzim prý přijde pecka 
Nepouštět ven starou, děcka. 

V případě, ţe je nezbeda, 
nabonzovat i souseda. 

Myslíte, ţe jsem snad pablb? 
Vlezte mi laskavě na hrb. 

Chlapi, 
nyní v době epidemie či pan-
demie Covid-19 nechoďte 
zbytečně po doktorech. Pro-
veďte si následující jednodu-
chá samovyšetření doma. 
Jděte se vyčůrat ven na za-
hradu a pokud: 

 se na zemi shluknou mra-
venci …….….. cukrovka 

 si močíte na nohy ……….. 
………………….prostata 

 moč voní jako gril ……... 
………………cholesterol 

 vás při vyklepání penisu 
bolí zápěstí …….artritida 

 neúmyslně dosáhnete 
erekce popř. ejakulace….. 

     ……………….parkinson 

 se vrátíte domů s penisem 
mimo kalhoty....alzheimer 

NA OKRAJ 

Svědci Covidovi  

státě dotace, jak se k takovému muzeu cho-
vají České dráhy apod. Ono totiţ tak trochu 
všechno se vším souvisí, a tak kdyţ se nad 
tím zamyslíte, tak jen můţete ţasnout, kolik 
asi času, energie a peněz musí všichni v 
tomto muzeum ze sebe vydat, aby vše fun-
govalo a aby stále nejen udrţovali, ale taky 
vylepšovali a renovovali svoje exponáty. 
Např. zajímavá informace byla o tom, jak si 
koupili poslední exponát. Jedná se o parní 
lokomotivu známou pod jménem „Štokr“, 
kterých se v republice dochoval jen 7, a oni 
si teď jednu koupili od Českých drah za 750 
000 Kč. Zajímavé bylo třeba i to, jak se tako-
vý kolos převáţí po ose do muzea. Štokra 
vidíte na obrázku. Nevím, jestli z něj někdo 
bral náhradní díly pro jiné stroje popř. jestli 
se na chybějících dílech podepsali 
„sběratelé kovů“, ale určitě toho tam plno 
chybí a renovaci bych určitě nechtěl dělat 
ani ji mít na starosti. Je tam neskutečně moc 
práce. A to ještě jeden nejmenovaný kolega 
poznamenal: „To je strašný koníček, takový 
práce a aţ to bude hotový, tak si s tím ani 
nemohou dojet na zmrzlinu !!!!!“ :-( Na točně 
jsme se nezapomněli opět vyfotit. 

Další cesta uţ byla na oběd, který jsme 
měli objednaný v restauraci Zvičina na kop-
ci Zvičina, coţ je se svoji výškou 671 m 
n.m. nejvyšší hora v krkonošském podhůří 
patřící do Zvičinsko-kocléřovského hřbetu. V 
restauraci jsme měli připravený salonek, 
přijeli jsme přesně podle objednání na půl 
druhou a velice příjemná slečna jídlonosičo-
vá nás uvítala s úsměvem a s ujištěním, ţe 
je uţ celá nadrţená, aţ nás bude obsluho-
vat. To byl poslední moment, kdy nám ještě 
bylo do smíchu. Pak ti, co čekali na oběd 
téměř do půl čtvrté, tedy dvě hodiny, uţ tak 
úplně veselí a spokojení nebyli. Bylo to zřej-
mě tím, ţe ta druhá slečna jídlonosičová, 

Svědci Covidovi  lţou, vyhroţu-
jí a straší...říká Tomáš Vyoral 
publicista,  „nevěřící Tomáš“, 
který tuší, ţe pravda se nelesk-
ne a netřpytí... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po prohlídce muzea nás čekala 

trochu delší etapa, a to přesun do Jaro-
měře do ţelezničního muzeu nazvané-
ho Výtopna Jaroměř. Tam jsme si opět 
vyslechli zajímavý úvodní proslov naše-
ho průvodce, kde jsme se dozvěděli 
nejen zajímavé informace o muzeu, ale 
taky třeba o tom, jak fungují v našem 
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do puntíku, takţe bylo krásné jasné a horké 
odpoledne (a nejen odpoledne), které skoro 
ani nepřipomínalo polovinu září. A tak v 
tomto horku jsme se vydali trochu zchladit 
na přehradu. Zchlazení ovšem bylo jen po-
hledem, protoţe přehrada Les království je 
sice nádherná na pohled, ale ke koupání 
není úplně vhodná. Odpoledne tam byla 
spousta turistů, tak jsme tam chvíli postáli, 
pochodili, něco nafotili a rozhodli se jet na 
zmrzlinu, která uţ by teoreticky měla být 
coby osvěţení podstatně dostupnější neţ 
koupání v přehradě. 

Za místo konzumace zmrzliny byla vy-
brána obec Pecka, kde se nachází kupodi-
vu i stejnojmenný hrad. Sice jedna nejmeno-

Znáte americký  jednomístný 
„Velorex“  ???  Tak tento typ se 
vyráběl v letech 1979-82 v Min-
neapolisu. Jednoválec Tecum-
seh 485 cm3, 16 k, převodovka 
CVT ze sněţného skútru, váha 
340 kg, nádrţ na 36 l, dojezd 
přes 1400 km, max. rychlost  
100 km/hod. 

NA OKRAJ 

HMV Freeway 

která uţ byla v docela pokročilém stupni 
těhotenství, uţ zřejmě nebyla nadrţená (na 
obsluhu, samozřejmě :-), pozn. red.). 

Nakonec se přece jen všichni oběda 
dočkali, jídlo bylo dobré, trochu toho vyhla-
dovění asi nikomu neuškodilo, i kdyţ se 
našli tací, ţe zalitovali, ţe si venku nevšimli 
stánku s klobásami, ţe by ji ještě před obě-
dem zvládli :-). Zapomněl jsem ještě po-
dotknout, ţa náš vedoucí zájezdu sliboval, 
ţe objednal dobré počasí, a svůj slib splnil 
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NA OKRAJ 

 

vaná paní učitelka projevila určité přání jít 
na hrad, ale názory ostatních členů naší 
výpravy na tento nápad jsou v Občasníku 
nepublikovatelné :-), takţe se šlo jen na 
zmrzlinu. Pravda, cena porce zmrzliny za 
59 Kč není úplně lidová, ale na druhou stra-
nu vidíte, jak před vámi slečna zmrzlinářka 
nasype vámi poţadované mraţené ovoce 
do stroje a přímo z něj vyrobí sorbet. Je to 
zajímavé a dobré. Chvíli jsme poseděli ne-
bo postáli před cukrárnou a pomalu jsme  si 
vychutnávali těch 59 proinvestovaných ko-
run :-), jen Matěj se vrhl do vylepšování 
elektrické soustavy své jawičky 350. Oprava 
se ale vydařila, takţe jsme za chvíli pokra-
čovali dál, ale ještě ne do kempu. 

Jeli jsme na návrší Byšičky, které se 
nachází kousek za Lázněmi Bělohrad, 
avšak nelze jednoduše popsat, co tato loka-
lita ukrývá za všechny moţné zajímavosti. 
Kostelík na návrší je jednou z nejstarších  
na Podzvičinsku a zároveň poslední památ-
kou za obec zaniklou za třicetileté války.  
Ovšem Byšičky jsou také zajímavé z hledis-
ka své flóry a fauny a v neposlední řadě i z 
hlediska duchařské, takţe pokud máte zá-
jem, podívejte se do rubriky „Na okraj“ na  
těchto dvou stranách, je to určitě zajímavé. 
Tam zase Matěj trochu opravoval a pře-
mlouval elektriku, aby správně proudila skrz 
kabely. Pak uţ jsme ale opravdu odjeli do 
kempu, abychom pokračovali v příjemném 
sobotním dnu. 

Matěj ještě nebyl se svou opravou spo-
kojen, a tak jsme u Vlasty objednali nabíječ-
ku a destilku, které přivezl z domova, a Ma-
těj dal baterce pořádně napít, protoţe dva 
články byly dost „ţíznivé“, a po celonočním 
ozdravném pobytu na nabíječce se zase 
baterka ráno ukázala v plné síle a kondici :-) 

Večer jsme opět proseděli venku pod 
přístřeškem, dokonce nám tam hrála nějaká 
místní countryparta, dluţno podotknout, ţe 
hráli hezky, takţe jsme nemuseli sedět v 
helmách, jako kdysi před lety v jiném kempu 
za zvuků jistého varhanisty :-( a zpěvu jed-
né alkoholem posilněné samozvané zpě-
vačky, která ztichla aţ ve chvíli, kdy ji jeden 

náš kamarád umlčel vsunutím krajíce chle-
ba do dokořán otevřeného zdroje falešných 
tónů :-). Večer byl aţ neskutečně teplý, tak-
ţe jsme se my opozdilci rozcházeli aţ po 
půlnoci, ale tričko s krátkým rukávem bylo 
stále dostatečným oblečením. 

Ráno ...normálka, balení, snídaně, do-
balení, odjezd. Ovšem tentokrát to ještě 
nebyl odjezd domů, ale zase ještě malý 
okruh po zajímavých místech a také nezbyt-
ný nákup Hořických trubiček. Vlasta se zase 
dostavil na devátou hodinu a nejdříve jsme 
se jeli podívat na koupaliště Dachova. 
Budova koupaliště  je zrenovována a zacho-
vala si svoji prvoreplikovou podobu, čímţ 
patří k nejhezčím plovárnám u nás. 

Další naše cesta vedla k novému hřbito-
vu, kde je vstupní Hřbitovní portál vytesa-
ný z kamene na počátku 20. století a je spo-
lečným dílem profesorů a ţáků místní so-
chařsko-kamenické školy. Svoji velikostí je 
unikátním nejen u nás, ale i v Evropě.  

Pod hřbitovem se rozkládá Sochařský 
park, ale ten uţ byl nad naše síly …..a hlav-
ně sílily poţadavky na nákup Hořických 
trubiček. Jeli jsme tedy na náměstí, motor-

Přírodní památka  
Byšičky 1  

se nachází na území obcí Lázně 
Bělohrad a Lukavec u Hořic 
přibližně 2,5 km od Lázní 
Bělohrad. Chráněné území 
vzniklo rozdělením původní 
přírodní památky Byšičky na 
menší přírodní památku a ev-
ropsky významnou lokalitu 
Byšičky 1 a rozlehlejší přírodní 
památku Byšičky 2. Památka 
byla zřízena pro ochranu a za-
jištění stability populací kuňky 
ohnivé (Bombina bombna), hlí-
zovce Loeselova (Liparis loeselii) 
a dalších zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů jako 
například čolka velkého 
(Triturus cristatus), ostřice Da-
vallovy (Carex davalliana), 
kruštíku bahenního (Epipactis 
palustris), kruštíku modrofialo-
vého (Epipactis purpurata), 
zevaru nejmenšho (Sparganium 
natans), prstnatce májové 
(Dactylorhiza majalis), vemení-
ku dvoulistého (Platanthera 
bifolia), upolínu evropského 
(Trollius europaeus), lilie zlato-
hlávku (Lilium martagon), 
vachty trojlisté (Menyanthes 
trifoliata) a dalších. Evropsky 
významná lokalita Byšičky byla 
zřízena za účelem ochrany zása-
ditých slatinišť, kuňky ohnivé a 
hlízovce Loeselova. V chráně-
ném území se nachází rybníky 
Zákopský a Bahník. 

Byšičky 
 jsou zaniklá obec v okrese Jičín. 
Tato obec zanikla za třicetileté 
války. Nachází se v jižní části 
katastrálního území Brtev města 
Lázně Bělohrad, asi čtyři kilo-
metry jihovýchodně od Lázní 
Bělohrad a jeden kilometr vý-
chodně od bělohradského lázeň-
ského parku Bažantnice směrem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
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káři obsadili vchod do cukrárny a vycházeli s 
více či méně velkými krabičkami trubiček :-). 
Tam jsme se také rozhodli, ţe před odjez-
dem domů navštívíme ještě jedno místo, a 
to Husitskou mohylu na Hořelidě, která 
má podobu husitského vozu z vozové hrad-
by, na kterém sedí náš státní „lev“. A to uţ 
byl opravdu konec, pak jsme se uţ rozjeli na 
všechny strany, tedy abych to upřes-
nil ….my všichni vpravo, jen Blaţkovi 
vlevo !!!  To uţ dál nebudu komento-
vat :-):-):-) 

Jak uţ jsem uvedl na začátku článku, 
ještě jsme se s posledním zbytkem účastní-
ků jedoucích domů přes Boleslav zastavili 
na benzince na kávičku, kde jsme všechno 
zhodnotili a ještě navíc jsme kuli pikle, kdy-
by tak náhodou bylo za tři týdny aspoň tro-
chu hezky, ţe by to ještě stálo za nějaký 
delší podzimní výlet. 

 Teď čekáte na hodnocení…..zase by 
mohl někdo říct: „To bude další pětihvězdič-
kový sraz!“ ….a měl by pravdu. Opravdu 
není organizátorovi co vytknout, jen mu 
poděkovat a pochválit ho za krásný sraz. Já 
osobně jsem byl docela překvapen, na koli-
ka krásných místech jsme byli a kolikrát 
jsem jel třeba kousek kolem a vůbec jsem o 
nich nevěděl. Kaţdopádně Hořice jsou hez-

kým a zajímavým městem, od které-
ho začíná krkonošské podhůří. A já 
jsem si na závěr nechal jednu větu 
Vlasty Hartmana, kterou nám řekl 
na náměstí, kdyţ jsme se bavili o 
tom, co jsme v Hořicích viděli. Řekl: 
„Mně se tady v Hořicích líbí, já tu 
rád ţiju!!!“ ….a mně se ta věta taky 
moc líbila, stejně jako se mi líbil 
sraz, libily Hořice a doufám, ţe 

nejen mně, ale i drtivé většině účastníků. 
P.S. 1. To slovní spojení „drtivá většina“ 

je tady proto, protoţe ti účastníci, kteří musí  
denně asi dvacetkrát volat své drahé tří-
čtvrtce  (drahým polovičkám se tak často 
volat nemusí pozn. red.) a ptát se co dělá, 
jestli měla vláčnou stolici, kolik stupňů má 
bazén a jestli se smočila ve vířivce, tak tře-
ba ani neměli čas si všechny památky a 
zajímavosti řádně prohlédnout :-(. 

P.S.2. Uţ volal kamarád Zdeněk Paulus 
a říkal mi, jak byl památkami v Hořicích a 
okolí překvapen, ţe to vůbec netušil, zvláště  
ho zaujalo koupaliště Dachova.  

Takţe jsem nebyl sám, komu se sraz 
moc líbil :-) 

na Miletín.   
Do dnešní doby se z celé obce 
dochoval pouze kostel svatého 
Petra a Pavla, jenž patří k 
nejstarším církevním památkám 
Podzvičinského kraje, a Petrova 
studánka na jihozápadní straně 
u paty návrší. První zmínka o 
kostelu pochází z roku 1267. 
Původně byl filiální k Pecce, od 
roku 1718 patří faře bělohrad-
ské. V kostelíku je vzácná ro-
mánská rotundovitá apsida a 
gotické kněžiště, obojí původní. 
nynější čtyřboká věž při západní 
straně. [1]U kostela se rozklá-
dá hřbitov,kde je pochovaný 
například hudební skladatel 
Karel Moor (1873-1945) nebo 
spisovatelka Leontýna Mašíno-
vá (1882-1975) či herec Jiří 
Letenský (1926-2004). Pod 
kostelem se nacházejí zastavení 
Křížové cesty v podobě sloupků s 
Pašijovým obrázkem. 
Asi 300 metrů východně od 
kostela se nachází osamocený 
dům s brtevským číslem popis-
ným 69, asi 450 metrů západo-
severozápadně se nachází dvůr 
Nový Dvůr č. p. 40. 
Byšičky podle některých autorů 
inspirovaly básníka Karla Jaro-
míra Erbena k napsání balady 
Svatební košile.  

NA OKRAJ 
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TROCHU  ODDECHU  
 

NA OKRAJ 

Společenské okénko  

 

 

  Téma „kozy“ jsme tu uţ dlouho neměli, jak vidíte, je to téma velice zajímavé a rozmanité :-) 

Co jste nevěděli o prdění.  
 

Prdí každý! I ta největší dáma i strojený dţentl-
men si potřebuje ulevit, dát světu pořádnou ránu 
smradu. Ve střevech se nám vytvoří od půl aţ po 
dva litry plynu. Záleţí, zda si dáváte jen suchou 
rýţi nebo fazole. A to musí jít ven, abychom ne-
byli jako balón. Prdění má jednoduše své kouzlo i 
tajemství. 
Co je typický prd? Zdravý, krásný, tichý špi-
on, i mohutný hromotluk má přibliţně 59% dusí-
ku, 21% vodíku, 9% oxidu uhličitého, 7% metanu 
a 4% kyslíku. To vysvětluje, proč se nám najed-
nou tak těţce dýchá, kdyţ si někdo v zavřené 
místnosti pořádně uleví. 
Ženy smrdí častěji! Průměrný člověk, i kdyţ 
si to nepřizná, odfoukne průměrně 14 krát denně. 
Rozhoduje samozřejmě strava, ale tentokrát má-
me trumf            v rukávu proti všem voňavým 
dámám. Ze stejné stravy mají tendenci vytvářet 
mnohem více plynů neţ muţi. Muţi jen častěji 
prezentují své pochody, ale rozhodně méně ne-
prdí. 
Ve spánku si neporadíte. I kdybyste celý 
den chodili se zadkem stisknutým jako svěrák, 
jakmile zavřete oči, uţ to syčí. Spánek je dokona-
lý pro uvolňování plynu, a to je jeden z důvodů, 
proč po vydatném spánku třeba ráno vţdy vyvět-
rat. Jaksi se hůře dýchá při takové koncentraci 
metanu a dusíku. 
 Prdy a globální oteplování. Ano, mají ho 
na svědomí. Ale ani ne tak lidské, jako ty termití. 
Takoví malí ţivočichové prdí víc, neţ všichni 
ostatní a mají silný metanový náboj. Plynatost 
termitů je druhý největší zdroj metanu na světě. 
 Prd má čas. Kdo neprdí, má skutečně váţný 
problém. V nemocnicích koluje fráze, ţe prd paci-
enta je orchestrem chirurga. Je totiţ znakem, ţe 
vaše střeva pracují jak mají a zaţívací trakt se 
začíná podobat švýcarským hodinkám. Neprodu-
kovat plyny znamená koketovat se smrtí. Na za-
raţené prdy zemřelo několik čínských císařů, 
kterým v prdění bránila dvorní etika. Plyn se ale 
šíří relativně pomalu, difuze průměrně trvá 10 
sekund od osudového momentu, neţ ucítíte něja-
ký divný závan vůně u nosu. Alespoň víte, kolik 
máte času na únik z výtahu … 

 Poslední prd přijde po smrti. Kdo si mys-

lel, ţe to poslední, co tomuto světu zanecháte, 
jsou slova rozloučení, velice se mýlí. I po smrti z 
těla unikají plyny, a to rovné tři hodiny. Takţe i 
kdyţ uţ budete v podsvětí a začnete se rozhlíţet 
po nových moţnostech na druhém světě, vaše 
tělo si na rozloučenou s vámi ještě klidně párkrát 
odprdne.  
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SKÚTR ČEZETA V ANGL I I  

NA OKRAJ 

Některé závažné citáty  
ZAJÍMAVOSTI  

 Kolega Mojmír Sovák má díky svým jazykovým schopnostem kamarády i v místech 
nám poněkud vzdálených, a tak jsem byl moc rád, když mi poslal pár foteček z Anglie. Mohu 
se tedy s vámi podělit o obrazové informace, jak fungují čezetáři a skútristi za La Manchem.  

VYJ ÍŽĎKA MOTOCYKLŮ BEZNO 27.6 .2020 
Tato vyjížďka byla několikrát odložena kvůli COVIDU-19, a tak vyšla nakonec úplně ne-

vhodně, protože jsem se mohl zúčastnit jen zahájení, a pak už jsem spěchal na další akci. Ale 
aspoň jsem zachránil čest skútrů Čezeta, byl jsem tam na něm jediný :-). 
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A tady je vysvětlení, proč 
jsem z Bezna musel tak záhy 
odjet. Paní starostka Eva 

Gleichová ze Mcel mě pozvala 
na slavnostní otevření Mcelské vlasti-

vědné stezky. Vy majitelé a přátelé skútrů 
Čezeta určitě víte, že Mcely jsou rodnou obcí 
J. F. Kocha,  Čezety, kterému jsme společně 
se zástupci obce a na základě celonárodní 
sbírky postavili památník. 

Celou slavnost zahájila paní starostka, 
která na konci svého projevu pronesla pa-
mátnou větu: „Abychom splnili podmínky 
GDPR, tak kdo nechce být zveřejněn na foto-
grafiích, přijďte za mnou, já si vás vyfotím, ať 

Kdysi jsem navštívil sraz trabantů a Wart-
burgů a tam jako veliký hit byl Wartburg s 
přívěsem, na kterém byl člun, samozřejmě s 
motorem Wartburg. A teď si představte, že 
byste navštívili sraz třeba PAvů, a tam by za 
Čezetou byl přívěs, na kterém by byl umístě-
ny člun s motorem Čezeta. Řekněme si 
upřímně, že nějaký dospělý člun by asi Če-
zeta neutáhla, ale člun s motorem z Čezety 
existuje. 

Konstruktér a stavitel člunu asi usoudil, 
že by jeden motor byl málo, a tak raději dal 
do člunu motory rovnou dva, a to typu 501. 
Motory předělal na vodní chlazení, a to do-

vím, koho mám pak z fotek vymazat!!!― :-) 
Všichni příchozí dostali poukázky na po-

hoštění a letáček s mapkou stezky, a po dal-
ších dvou krátkých projevech se slova ujal 
historik a mcelský patriot Dr. Dudek, který 
hosty provedl celou stezkou, která je vybave-
ny informačními panely. 

Nás může těšit, že jeden panel je umís-
těn kousek vedle památníku J. F. Kocha, a 
tak všichni, kdo se touto stezkou vydají na 
prohlídku, dojdou i k památníku a věřme, že 
se podívají i na „náš― čezetářský či Kochův 
informační panel :-). 

A naopak. Kdo se pojede podívat na pa-
mátník J.F. Kocha, může  navštívit  stezku a 
seznámit se s Mariánským zázrakem. 

h t t p : / / o b e c m c e l y . c z / a s s e t s / F i l e . a s h x ?

id_org=9234&id_dokumenty=5420  

konce tak, že voda je vháněna náporem 
trubkou otočenou proti jízdě. Na motoru jsou 
odděleny chladící pláště pro válce a pro hla-
vy válců. 

Informace a obrázky mi poslal šťastný 
majitel tohoto konstrukčního zázraku Pavel 
Kreps, který ještě nemá člun vyzkoušený a 
úplně detailně ještě nepronikl do jeho kon-
strukce, takže se zatím můžeme podívat na 
pár zajímavých obrázků a počkáme si, až 
nový majitel člun vyzkouší, napíše nám něja-
ké zkušenosti a informace o jeho jízdních 
výkonech a pošle fotky, jak brázdí nějakou 
vodní hladinu. Držíme palce!!! 

  MCELSKÁ VLAST IVĚDNÁ STEZKA 27.6 .2020 

  S ČEZETOU PO ŘECE 

 

NA OKRAJ 

Černá Vespa 
Skútry nebývají často v černé 
barvě, mají spíš  pestřejší odstí-
ny barev, které se vzhledem k 
jejich  častému použití v teplej-
ších a slunečných měsících 
lépe hodí.  

http://obecmcely.cz/assets/File.ashx?id_org=9234&id_dokumenty=5420
http://obecmcely.cz/assets/File.ashx?id_org=9234&id_dokumenty=5420
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Úplně jsem zapomněl na 
naše kamarády ze Sidecar 
clubu Nasavrky, kteří letos 

oslavili 20. výročí existence 
svého klubu.  

Je pravda, že jsem se před mnoha lety 
několikrát zúčastnil jejich akcí, ale tím, jak 
jsme začali intenzivněji organizovat akce 
skútrklubu, tak už jsem na akce sajdkárklubů 
a srazy Dněprů a Uralů neměl tolik času. Ale 
naštěstí jsme s kolegy z tohoto klubu na 
sebe nezanevřeli a jsem moc rád, že se na-
še spoluprá-
ce trochu 
obnovila a 
snad ještě i 
zlepší. Jsem 
moc rád, že 
někteří čle-
nové Side-
car Clubu se 
zúč as tňu j í 
našich akcí 
nebo že 
naše akce 
spojíme a hezky si to užijeme, třeba jako 
vloni návštěva  90. výročí oslav firmy Jawa. 

Letošní oslava byla naplánována na 20. 
června, což by teoreticky mohlo znamenat, 
že by mělo být motorkářské počasí, a tak 
byla i naplánována vyjížďka a samozřejmě i 
následné oslavy v Nasavrkách. Jenomže 
počasí mělo v ten den v plánu úplně jiný 
program, který se výrazně neslučoval s 

jízdou na motocyklech. 
Byli  zatvrzelí motorkáři, 
kteří přijeli v gumě na 
motorce jako třeba ne-
člen klubu Zdeněk Pau-
lus :-). 

Slavnostní setkání 
bylo tedy přesunuto do re-
staurace v Sokolovně. Když přijel Wilda, 
tak přivezl  nástěnku vytvořenou k 20. výro-
čí  klubu a každý z účastníků dostal na pa-
mátku malou kopii této nástěnky ….. Zby-

něk Plachý 
tomu říká 
„čumkarty― 
a já jsem ji 
aspoň ofotil, 
aby byla 
navždy zob-
razena v 
Č e z e t á ř -
ském ob-
časníku :-). 
Také jsem 
jako host 

dorazil autem a dokonce jsem musel bohu-
žel brzy odjet, protože jsem měl ještě něja-
ké další „motorkářské― povinnosti. I tak jsem 
však byl moc rád, že jsem se tam po letech 
potkal se známými tvářemi, dal si klobásku, 
kofolu a kafe a byl jsem moc rád, že jsem 
se tam zajel podívat. Tak hlavně ať jim to 
vydrží dalších aspoň 20 let, i když nemohu 
slíbit, že se oslav opět zúčastním :-). 

  S IDECAR CLUB NASAVRKY 20 LET 20 .6 .2020 

 

NA OKRAJ 

Trochu veselejší barvy  
...a co třeba šatů: 
„Modrá je dobrá― 
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...ale skútry jsou taky 
modré a hezké 

 

Když se při diskusích „u piva― narazí na základní vojenskou službu, Zbyněk vždy hrdě hlásí, že 
sloužil  v Bílku. Pro ty, kteří jsou slabší v zeměpisu ,uvádím, že Bílek je kousek za Chotěboří, ta je 
kousek za Golčovým Jeníkovem , ten je pak na Českomoravské vrchovině. No a já jsem se občas v 
Bílku zastavil v obchodu s motopotřebami. Jednou jsem tam nafotil tuto zajímavou tříkolku. Sice 
nic o ní nevím, ale registrační značka napovídá, že je to homologované vozidlo...a krásné :-) 

Kdysi jsem četl nějaký vtip, který dělil muže a ženy do různých kategorií podle výše jejich 
IQ a podle toho, co dělají. Nejnižší hodnocení měli účastníci soutěže nebo pořadu „Farmář 
hledá ženu― :-) Nevím, jestli je to tak pravda, ale když se podívám na tyto dva obrázky, které 
by mohly pocházet ze soutěže „Farmář staví tříkolku― ….něco na tom bude :-):-):-) 

Jak vidíte, registrační značka na přání 
nemusí jen označovat bohatého  
kreténa za volantem, ale může 
být vymyšlena i s vtipem a něja-
kým smysluplným významem. Za 
tuto RZ dáváme palec nahoru!!! 
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Vyhřívaná kombinéza pro řidi-
če nákladních vozidel byla 
vyvinuta ve Státním výzkum-
ném ústavu textilu v Liberci v 
80. letech. Možná by se hodila i 
na motorku. Připojovala se do 
autozásuvky 12 V . 

NA OKRAJ 

Vyhřívaná kombinéza 

David Prchal se ozval na můj článeček v minulém čísle Občasníku ohledně traktorů Zetor 
25 v Chomutově. Poslal mi obrázek, jak s ním vypomáhá s dopravou materiálu po poli při 
opravě jednoho řopíku. Taky se zmínil o tom, že mnoho lidí se ho ptá, k čemu mu je ten 
traktor???? Aby nemusel všem zvlášť odpovídat, vyryl odpověď na mosazný štítek, který 
umístil přímo vedle štítku výrobního :-):-):-) 

Nevím, jestli radost 
těch čuníků není předčas-
ná, to čas ukáže. Na dru-
hou stranu je však si třeba 
dávat pozor, protože kaž-
dému, kdo nazývá skútr 
Čezeta prasetem, se mů-
že stát to, co vidíte na 
druhém obrázku.  

Pánové, chtěli byste mít doma nějakou podobnou atraktivní ženu??? Není to tak velký 
problém !!!! Stačí, aby vám při výběru z bankomatu vypadávaly podobné lístky, jako je tento :-) 

Němec ukázal na radar prostředníček, do-
stal 75násobek pokuty a zákaz řízení 
Šestadvacetiletý řidič v Německu si za své 
gesto s prostředníčkem proti radaru vyslou-
žil pokutu 1500 eur, v přepočtu 39 tisíc ko-
run. K tomu měsíc zákazu řízení. Přitom 
rychlost překročil jen o 11 km/h a bez zdvi-
ženého prstu by mu tak hrozilo jen 20 euro 
pokuty (522 korun). 

Trénink sezení na skútru před dálkovými 
jízdami—lze použít i pro Čezetu!!! 
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Znáte MKH-ČZ 125 ??? 

Náš stálý dopisovatel a fotograf Zdeněk Vachalec se nějak letos odmlčel, a přestože navštívil 
lázeňské zařízení, kde jakožto známý lázeňský švihák měl vždy nějaké úlovky dvounohých 
koček (samozřejmě fotografické úlovky pozn.red.), tak letos nic, zřejmě se neurodilo :-( 
To ovšem vynahradil další kolega Pavel Gabriel, který vytrvale objíždí veteránské akce a do 
naší redakce zasílá pravidelně informace a fotografie, za což mu samozřejmě patří velký dík 
celého našeho redakčního kolektivu. 
Tak se podívejme, kde všude byl a začneme u červencové Expedice Jawa&ČZ.  

Petr Petříček, bývalý kolega, který s námi jezdíval na srazy s Uralem a který kromě tohoto 
motocyklu také vlastní veterána Ford Eifel, se kterým se zúčastňuje veteránských akcí, mi 
poslal tento zajímavý mail: 
Ahoj.  

Konečně jsem nastěhoval účelně ná-
hradní díly na Eiflíka do obýváku:-). 
Já mám radost :-), Dana menší ra-
dost :-(. Konečně pořádný artefakt a 
důkaz, že to mohlo fungovat bez elek-
troniky, snímačů, EGR ventilů a ji-
ných výdobytků automobilového průmys-
lu. 

Pěkný den všem. Pešan 
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Trochu nostalgie 

NA OKRAJ 
Výsledek dlouholeté spolupráce značky 
Jawa a Argentinského výrobce RVM - 
RVM by Jawa 500! 
Motocykl, který chce nabídnout pohodo-
vou jízdu, skvělé jízdní vlastnosti 
a přijatelnou cenu, to Vše je nové cestov-
ní enduro od Jawy - RVM by Jawa 500 
 

Technická specifikace: 
zdvihový objem: 471 ccm 

motor: řadový dvouválec, rozvod DOHC 
vrtání x zdvih: 67 x 66.8 mm 

max. výkon: 32,5 kW / 8500 rpm 
max. krouticí moment: 40,5 Nm / 6500 rpm 

volnoběžné otáčky: 1500±100 rpm 
kompresní poměr: 10.7: 1 
svíčka: CPR8EA-9 (NGK) 

délka: 2200 mm, šířka: 935 mm 
výška: 1400 mm, rozvor: 1479 mm 
hmotnost: 178 kg, nosnost: 188 kg 

přední pneu: 110/80-19―; 59V; 230kPa 
zadní pneu: 150/70-17―; 69V; 250kPa 

objem palivové nádrže: 20 l 
orientační spotřeba: 3,8 l/100 km 

max. rychlost: 150 km/h  

Tak co tomu říkáte??? Dobrý, ne??? 
Máme Jawu 350 z Číny, Jawu 300 z Indie, 
teď Jawu 500 z Argentiny, tak myslím, že 
firma Jawa vzala tu globalizaci průmyslu 
opravdu vážně. Kdysi dávno šéf koncernu 
VW pan Hahn říkal, že „Nad koncernem VW 
nebude zapadat slunce!!!― …..no a já mys-
lím, že Jawě se to už taky podařilo :-).  

Ještě mě v tom výčtu Jawa-kontinentů 
chybí Afrika, ale třeba se taky dočkáme :-). 
Ale jinak ta motorka nevypadá vůbec špat-
ně, ovšem na druhou stranu na ní není nic 
výjimečného a ani cena  není žádným pro-
dejním trhákem. Kromě toho si myslím, že 
proti jiným podobným motocyklům na našem 
trhu bude opět trpět nevalným servisním 
zázemím, jak jsme na to u Jawy bohužel léta 
zvyklí :-(. 

NOVÝ MOTOCYKL  JAWA RVM 500 ZA 154.840, -  K Č 
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29.8.2020  
ČTENÁŘ REPORTÉR 

Ve čtvrtek 27. srpna se uskutečnilo ofici-
ální otevření restaurace ČEZETA 
v Kulturním domě ve Strakonicích. Skútr 
Čezeta přivezl pan Kočí z Dražejova.  
Ve čtvrtek 27. srpna byla slavnostně otevře-
na restaurace ČEZETA v Kulturním domě 
ve Strakonicích. | Foto: Jan Malířský 

Přítomna byla byla také vnučka kon-
struktéra tohoto skůtru J. F. Kocha pani 
Jaroslava Ledková. Program zahájila tisko-
vá mluvčí Městského úřadu Markéta Bučo-
ková, pak hovořil o dalších plánech postup-
né rekonstrukce KD místostarosta Rudolf 
Oberfalcer a na konec o provedené re-
kostrukci hovořil architekt Jan Zákostelecký. 
Kutrurní vložku zajistila skvělá akapela HLA-
SOPLET. Na panelech ve foyeru bylo mož-
né vidět přestavbu a stavbu v roce 1961. Po 
té se ve směs milovníci motocyklů občer-
stvili na na bohátém rautu.  
Jan Malířský 

Od pana vedoucího restaurace Čezeta 
jsme jako skútristi zváni k návštěvě. Takže 
už záleží jen na nás, kdy se tam vypravíme. 
Restaurace je již otevřena několik měsíců 
po uvolnění karantény COVID a podle slov 
strakoničáků se tam vaří opravdu dobře. 

BURZA CHOTUSICE 5.9.2020  

– burza u „bazénku“ 
 

Vzhledem k situaci ohledně předpisů a 
nařízení v souvislosti s Covid-19 dojde již 
4.9.2020 k slavnostnímu zahájení provozu 
„bazénku pro batole―, neboť otevřením této 
skoro plovárny se dostáváme do režimu, 

NA OKRAJ 

Škodě 110 R neboli lidově 
„erku“ se často přezdívá 
„české porsche“. S ikonic-
kou 911 sdílí české kupé 
nejen velmi líbivou karose-
rii s rychle se svažující zá-
dí, ale hlavně základní kon-
cepci hnacího ústrojí. 

Letošní rok si mladobole-
slavská automobilka připomí-
ná hned několik výročí. Kro-
mě 125 let od položení svých 
základů je to také padesát let 
od zahájení výroby kupé 110 
R, kterému automobiloví nad-
šenci neřeknou jinak než 
„Erko―. Výroba následně pro-
bíhala od roku 1970 a do 30. 
prosince 1980 vzniklo v po-
bočném závodě v Kvasinách 
57 085 „Erek―.  

V sobotu 29.8. se konal 
k tomuto výročí velký meziná-
rodní sraz těchto vozů (203 
účastníků). Informace najdete 
na netu, ale já tu mám pro 
vás něco jiného. Víte, jak by 
podle představ dnešních 
designerů vypadalo „Erko― 
dneska? Podívejte se!!! 

„Erko― 

kde platí že: v zařízení se nachází nejvýše 
jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístup-
ných návštěvníkům. 

Při rozloze cca 15 ha tedy tento požada-
vek hravě splníme, neb 15 000 lidí tu ještě 
na burze nikdá nebylo. 

Nicméně je důležité, aby VŠICHNI dodr-
žovali níže uvedené podmínky:               

  RESTAURACE ČEZETA V DK STRAKONICE  27. 8 .2020 

  COVIDOVÁ ŠAŠKÁRNA V CHOTUSICÍCH 5 .9 .2020 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94379&idc=7959414&ids=530&idp=87519&url=http%3A%2F%2Fwww.led-ekosvetla.cz%2F24-led-nastenne-a-stropni-panely
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93687&idc=7959414&ids=4323&idp=91407&url=https%3A%2F%2Fwww.chut.cz%2Fkoreni-smesi%2F
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Italská „Druzeta― 

NA OKRAJ 
Podmínky pro prodejce na burze Chotusice: 

Každý provozovatel prodeje (prodejce) 
musí mít u svého prodejního místa dezin-
fekční prostředky a rukavice pro příjem pla-
teb v hotovosti a při kontaktu se zbožím. 
Prodejci jsou povinni dodržovat mezi sebou 
odstup minimálně 2 metry. (Pokud někdo z 
prodejců zapomene desinfekční prostředky 
doma, bude zde přímo na místě autorizova-
ný výrobce tyto prostředky prodávat.) 

Podmínky pro návštěvníky na burze 
Chotusice: Návštěvníci jsou tímto informo-
váni a nabádáni k dodržování odstupu 2 
metry od sebe. 

 

Poznámka pod čarou – prosíme všech-
ny potencionální návštěvníky – sledujte sdě-
lovací prostředky, neb nikdo neví, zda do 
5.9.2020 nedojde zase k nějakému brutální-

mu omezení pohybu obyvatel ČR… Doufej-
me, že vše proběhne v klidu a v pohodě 

Za Veteran Bazar a Muzeum 

Jeřábek Pavel,  
www.oldtimer.cz 

A Davida Prchala tu máme ještě jednou. Vytáhl místo traktoru svého vzácného  skútříka  
(pokud jste zapomněli, proč je vzácný, tak má nejnižší sériové výrobní číslo, které jsem 
dosud objevil v provozu) a vyjel na výlet. Zavítal i k památníku J.F. Kocha, i když mu to 
nevyšlo v ten správný den, když jsme tam měli společné setkání.. Ale z Chomutova to má 
trochu „z ruky―, tak mu to odpustíme. Napsal mi, že jeho vyjížďka měřila 750 km. 

  V-TWIN(S )…….W-TR IPLET 

Motory V-twin 
prožívají boom,  
mě tento dvou-
válcový kult 
nikdy nijak neo-
slovil, ale kdo 
dneska nemá 
Harleye nebo 
Indiana, jako by 
nebyl. A občas 
to i pocítíte na 
silnici, když 
řidiče těchto 
strojů pozdraví-

te. Často neodpoví… no možná, že se neumějí pustit jednou rukou řídítek :-).  
Ale víte, že ty dvouválce už nejsou úplně „in―??? Do hry vstupují  tříválce !!!  A když ty dvou-
válce jsou tradičně nazývány V-twin nebo twins, čili dvojčata, tak logicky by se tříválcové 
motory měly nazývat W-triplet …. trojčata :-). Ale jinak...krásná technika, ne???  
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V minulých číslech Ob-
časníku jsme se věnovali 
staré a mladší Carevně z 
bývalého Sovětského 
Svazu, později z Ruska, a 
pak ještě motocyklům o 
objemu 350 cm3. Tak je 

myslím na čase, abychom se podívali zase 
na chvilku k nám domů. No a určitě bychom 
se měli podívat na automobil obdobné veli-
kosti a třídy, jako byla Volha. Mezi tyto 
„papalášfároše― u nás můžeme zařadit jedi-
ně Tatru 603 a její následnice, Tatry 613 a 

700. 

Samozřejmě ale se jedná o notoricky 
známý automobil, který je dnes populárním 
veteránem a navíc jeho období výroby přes-
ně kopíruje výrobu skútru Čezeta, takže o to 
je nám doufám bližší. O Tatře 603 můžete 
najít spoustu různých článků a fotografií na 
netu, takže já bych tu snad hlavně upozornil 
na nějaké zvláštní varianty, popř. o pokusy 
jejího znovuzrození po mnoha letech, ale 
také ještě jeden zajímavý a málo známý 
pohled. Jak začít? Začnu ze dvou stran. 

Bylo a stále je zvykem, vozidla porovná-
vat. Už jste v Občasníku mohli číst článek o 

NA OKRAJ 

 

Tatra T 603  
na historických fotografiích 

Škodě 1000 MB a možná víte, že jistým 
etalonem v době jejího zahájení sériové 
výroby byl Renault R8 (a vy tady v článcích 
„Na okraj“ si můžete připomenout další po-
dobné vozy z tehdejší doby). Ta druhá stra-
na je taková, že nejsem velký obdivovatel 
amerických vozů, ale jeden se mi obzvlášť 
líbí, a to hlavně proto, že má právě motor 
umístěný vzadu, což bylo v USA naprosto 
výjimečné technické řešení. Byl to Chevro-
let Corvair a ten byl právě použit pro porov-
nání s naší Tatrou 603. Kromě toho existo-
val Corvair v několika karosářských prove-
deních, které vám také ukážu. A ti, co se 
zajímají o historii automobilismu trochu blí-
že, tak určitě vědí, že díky odlišným jízdním 
vlastnostem bylo v USA několik vážných 
dopravních nehod s tragickými následky a 
tento automobil, potažmo toto technické 
řešení uložení motoru, se dostalo v USA 
před soud a Corvair se nakonec přestat vy-
rábět. Znáte „Amíky―, jeden právník si na 
tom vydobyl svoji slávu a ostatní kupovali a 
kupují dál vozy Porsche s motorem vzadu. 

Nejdřív se podíváme, jak to vypadá u 
tatry „pod kabátem― a pod kapotou …. krás-
ný pohled :-) 

STŘÍPKY  Z  HISTORIE  RVHP  

Zapomněl jsem na první designové ná-
vrhy. Je to rok 1954, tak klobouk dolů!!! Po-
dívejte se na ty krásné linie vozu. V tom zna-
ku je pracovní název vozu „VALUTA― :-). 

Na další stránce už vidíte karosářské varianty. Nejsem úplně přesvědčený, že všechny 
byly myšleny vážně a určitě některé existují jen na obrazovkách počítačů, kde také vznikly, 
jako kabriolet, kombík a ten podivný minimikrobus bez přední kapoty. Ovšem ty další prototypy 
už byly myšleny vážně včetně toho mikrobusu. Do výroby se ale žádný nedostal.  
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...a fotogalerie 
pokračuje 

NA OKRAJ 
 

Podle bratislavského hradu vidíte, že se 
stavbou prototypů na bázi Tatry T 603 zabý-
vali i na Slovensku. To platí nejen pro tento 
krásný prototyp osobáku, ale i pro tu dodáv-
ku a mikrobus na fotografiích výše. 
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Tatra T 603  
na historických fotografiích 

TATRA FAURECIA vystavená v roce 
2007 na Motor Show v Los Angeles 
(přestavba vozu T603/2 z roku 1972) 

Nesmíme však také zapomínat na spor-
tovní nasazení vozu T 603 např. v Maratho-
nu de La Route a samotného motoru T 603, 
který byl zabudován v monopostu. V obou 
případech měl motor pro zvýšení výkonu 
nainstalováno ejektorové chlazení. Motor 
ovšem také sloužil v náklaďáku, a to v 
„kačeně― Tatra 805. 

O mnoho let později se objevily různé 
retro-prototypy, které měly více či méně při-
pomínat tvary T 603. Jedná se určitě o zají-
mavé karosářské variace, které jen a jen 
dokazují, jak moc byla Tatra T 603 nadčaso-
vě designersky navržená, že se stále vyplatí 
dnešním designerům  její tvary napodobovat. 
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Do závodních monopostů se montoval motor T 603 celý, ve formuli 3—Delfín (na obr. 
uprostřed) ho byla jen podélná polovina, tedy 4 válce. Pak později do bugin se dával vidlicový 
šestiválec (ale už z Tatry T 613) zkrácený o dva válce a se zvětšeným objemem na 2,8 l. 

 

...občas se něco 
nepovede :-( 

NA OKRAJ 
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Škoda 1000 MB 
...a její konkurenti 

TATRA JK 2500 vznikla v jediném pro-
totypu v polovině 50. let. Její autor je Julius 
Kubinský, pracovník Karosy Brno. Původně 
byl v prototypu šestiválec Alfa Romeo, ale 
když se objevil vidlicový osmiválec, byl vůz 
nově vybaven tímto motorem. Není známo, 
kde vůz skončil. Třeba se ještě najde.  

Tato bugina „Baghira― známého kon-
struktéra a závodníka Václava Krále pochází 
ze 70. let, a tak je ještě vybavena celým 
motorem T 603 (výkon 134 k). Ty zkrácené 
motory T 613 přišly do módy až později. 

Doufám, že jste v článku o T 603 objevili nějaké nové informace nebo pro vás nějaké nové 
fotky, já jsem se už taky tímto tématem vyčerpal, a tak se podíváme na to porovnání.  

V článku o „šestsettrojce― jsem 
vám slíbil, že se vrátíme k po-
rovnání vozů z doby vzniku Š 
1000 MB.. Jak jsem psal, zá-
kladním etalonem byl Renault 
R8, a tak když vynecháme ty 
menší vozy (Fiaty 500 a 600, 
renault 4CV) a  taky ty větší  
(Tatra T 603, Chevrolet Cor-
vair, Porsche 911), zbyde nám 
docela zajímavá skupina vozů s 
motorem vzadu. Možná si na 
některé vzpomenete, možná 
ne, zvláště patříte–li k mladším 
ročníkům. 
Začneme u toho již zmíněného 
Renaultu R8 (a jeho předchud-
ci Renaultu Dauphine). Vyrá-
běl se i ve velice atraktivní 
sportovní variantě Gordini (se 
čtyřmi světly), jeho větším sou-
rozencem byl na stejném pod-
vozku postavený Renault 10 
Major (poslední snímek). 
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 Zůstaneme ještě chvíli ve Fran-
cii.  Méně známá byla Simca 
1000, k nám se nedovážela.  
Pak se podíváme do Itálie na 
trochu většího Fiata 850 (v 
základní verzi a také v méně 
známé čtyřdvéřové verzi a 
kombi) a do Anglie na zajíma-
vého Hillmana Imp 875, také v 
základní a užitkové verzi. 

pokračujeme s konkurenty 

NA OKRAJ TATRA T 603  versus  CHEVROLET CORVAIR 

 

O porovnání těchto dvou automobilů jsem už psal v úvodu článku. Tak jak to uděláme??? 
Já myslím, že nejlepší bude začít stručnými informacemi o Corvairu (protože šestsettrojku už 
znáte :-)), pak si představíme nějaké ty jeho karosářské varianty a nakonec se podíváme na to 
porovnání, jak bylo zveřejněno v dobovém tisku (Svět motorů). 

Velmi úspěšný produkt amerického Chevroletu ze 60. let potkáte při troše štěstí i u nás, 
samozřejmě v rámci srazu amerických automobilů. Corvair byl ve své době takovým americ-
kým „broukem―. Nešlo jen o vzhled a masové prodeje, ale také o techniku. 

Corvair je tak jediným hromadně vyráběným americkým autem s motorem uloženým za 
zadní poháněnou nápravou. Tím byl ležatý vzduchem chlazený šestiválec. Odmyslete si dva 
válce a opět máte „brouka―. A stejně jako německá legenda se i Corvair nabízel s uzavřenou a 
otevřenou karoserií. 

Corvair se vyráběl v letech 1959 až 1969 vždy s šestiválci. V první generaci do roku 1964 
o objemu 2,3, 2,4 a 2,7 litru. Ve druhé generaci od roku 1965 ale již pouze 2,7 litru. Rozdílné-
ho výkonu se u druhé generace dosáhlo úpravami motoru, přičemž nejvýkonnější verze měla 
dokonce přeplňování turbodmychadlem. 

Byl to právě Corvair, který se stal terčem kritiky ve slavném díle právníka či přesněji 
ochránce spotřebitelů Ralpha Nadera - Unsafe at any speed (Nebezpečný v každé rychlos-
ti). Ve druhé generaci od roku 1965 však dostal Corvair nezávislé zavěšení zadních kol, které 
nahradilo původní jednoduchou tuhou nápravu (podobně jako Brouk přešel v průběhu produk-
ce z kyvadlové nápravy na trojúhelníková vlečná ramena). To spolu s dalšími úpravami výraz-
ně vylepšilo jízdní vlastnosti vozu, takže uvedená kritika Nadera se ve skutečnosti týkala pou-
ze první generace. 

Naopak, Corvair byl ve své době vcelku moderním počinem. Měl třeba samonosnou karo-
serii či využíval na svoji dobu velký podíl hliníkových slitin v konstrukci motoru. 

  CHEVROLET CORVAIR – NEBEZPEČNÝ V KAŽDÉ R YCHLOSTI? 
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NA OKRAJ 

 

 A zbývají nám naši dva tehdejší 
sousedé, NSR a SSSR.  V Ně-
mecku ještě doznívala éra mo-
toru vzadu u firmy BMW (typ 
700), ale už dávno se vyráběl  
„Brouk― tedy VW 1300, ale taky  
méně známý, ale hezký VW 
1600. Firma NSU vyráběla  typ 
Prinz TT popř. sportovnější 
TTS, v SSSR se vyráběl  Zápo-
rožec. 

Tak to byla základní verze a teď se podíváme na nějaké ty karosářské specialitky. Pro 
zákazníky z Kalifornie kabriolet, pro početnější rodiny kombík, pro americké frajery pic-up a 
pro farmáře dodávka …… a nebo třeba i obytný vůz. To vše s motorem vzadu, jako již zmiňo-
vaný Brouk (pro Amíky „Beatle―, od nějž byl také odvozen užitkový Transportér, který je 
dnes již kultovním veteránem). 
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NA OKRAJ 
 

Záporožce se k nám nikdy 
nedovážely a typ Combi byl u 
nás asi  úplně neznámý. 
Zbylo mi tu místo, a tak se 
vratme k Fiatu 850 a podívejte 
se ještě na odvozené sportovní 
verze Coupé Sport a Spider od 
Pininfariny. Krásné sporťáky. 

Pro porovnání byla samozřejmě vybrána čtyřdveřová verze Corvairu, kterou vám tímto 
nyní představuji jako poslední karosářskou variantu. Úvodní článek Ing. Meckerleho je ze Svě-
ta motorů. Kdo z vás bude mít zájem se dozvědět trochu víc, celý článek je v příloze tohoto 
Občasníku. 
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Minule jsme v naší vzpomínkové kapito-
le na doby RVHP *) probrali motocykly třídy 
350 cm3. Tato třída je (či spíše byla) u nás 
díky jawičkám hodně populární. Musíme už 
na doby RVHP pohlížet jako na „vzdálenou“ 
historii. Vždyť všechny vozidla vyrobená v 
době před roke 1990 mají už dnes status 
veteránů. 

*) Jen pro připomenutí hlavně pro mlad-
ší čtenáře. Rada vzájemné hospodářské 
pomoci byla založena v roce 1949 a zanikla 
v roce 1991. RVHP měla 11 členů. 

Členství v RVHP v roce 1986, členové 
tmavě červeně, členové nespolupracující 
fialově, přidružení světle červeně, pozorova-
telé žlutě (Zdroj: Wikipedia) 

Třída motocyklů o obsahu motoru 500 a 
více byla v době RVHP nedostupným snem 
mnoha motorkářů, ale výrobci v RHHP měli 
jiné priority při výrobě motocyklů než uspo-
kojit potřeby motorkářských nadšenců. My 
jsme na tom nebyli díky našim motocyklů 
Jawa a ČZ tak moc špatně, jinde to bylo 
horší.  

Stejně bych ale rozdělil tyto motocykly 
do 3 kategorií. 
1) SSSR—od války vyráběné motocykly  

Dněpr a Ural 650 popř. 750 cm3 jako 
následníci válečné IMZ M-72 (kopie 
BMW) 

2) Motocykly ostatních značek vyráběné 
sériově, a to i těsně po zániku RVHP. 

3) Prototypy, které se nikdy nedostaly do 
výroby popř. byly individuální stavbou. 
Tentokrát se už vyhnu technickým úda-

jům, protože u těchto motocyklů bylo zázrak 
motocykl  koupit a výkony už nebyly snad 
ani tak důležité.  Začneme jak jinak, než 
kategorií 1). 

Motocykly SSSR + Rusko byly 

samozřejmě vyráběné jako válečné, po vál-
ce byly např. i ve službách našich ozbroje-
ných sil. Motocykly byly ve většině případů 
vybaveny postranním vozíkem, zpátečkou a  
kulometem :-). Později byly tyto soupravy 

NA OKRAJ 
500 : 10 = 50 ...a to  
jsou třeba Simsoni 

vylepšeny o náhon kola sajdkáru, uzávěrku 
diferenciálu apod. Motocykly IMZ (Dněpr) se 
vyráběly v Kijevě, motocykly Ural v Irbitu za 
Kavkazem. Ovšem jejich předchůdci, to je 
trochu komplikovaná historie—byly označe-
né třeba i jako MV 650 nebo KMZ 750, ale 
pokud se o tyto motocykly zajímáte, tak se 
určitě v jejich historii orientujete. Motocykly 
Ural se stále vyrábějí a můžete si je koupit v 
cenách hodně přes 400 000 Kč. 

Současná nabídka zahrnuje např. tento 
zřejmě špičkový model Ranger (dole) s při-
pojitelným pohonem kola sajdkáru (ovšem 
bez diferenciálu :-()  za časově limitovanou 
akční cenu 473 900 Kč. No nekup to !!! :-) 

MOTOCYKLY RVHP TŘÍDY 500 CCM A VÍCE   

Podívejte se, jak lze vytunit 
Simsony. Ten dvouválec byl 
myšlen vážně. 
Spojením dvou motorů Simson 
50 vznikl agregát o objemu 100 
cm3 a výkonu 11,5 k (8,5 kW) 
pči 8 500 ot./min.. S 5° převo-
dovkou dosahoval motocykl 
max. rychlosti 100-110 km/hod. 

Jak vidíte dole, vznikl i čtyřvá-
lec 200 cm3 a čtyřmotor 200 
cm3, ale tyto stroje už jsou zřej-
mě  výplodem  domácích kuti-
lů a hlavně velikých fandů, 
protože taková stavba motorky 
sežere hodně moc času. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1986
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Simsoni—tuning 

NA OKRAJ 
Kategorii 2) začneme jak jinak než 

Jawou 500 OHC.  Samozřejmě, že před 
II. světovou válkou a tedy pro nás i před 
vznikem RVHP se u nás vyrábělo několik 
typů motocyklů s tímto objemem (Jawa 500 
OHV Rumpál, ČZ 500, Praga 500 BD, Če-
chie 600, ….), ale my se budeme věnovat 
tomu našemu „socialistickému“ a lehce 
„porevolučnímu“ období. 

Jawa 500 OHC byla vyráběna v letech 
1952-1958 a bylo celkem vyrobeno kolem 7 
000 kusů, a to jako typ 15/00 (šneková kola 
královského hřídele) a typy 15/01 a 02 
(kuželová kola král. hřídele). Motocykl měl  
vzduchem chlazený motor 488 cm3 s rozvo-
dem OHC a výkonem 26 k. Motocykl měl 
19“ kola a jeho podvozek vycházel ze slav-
ného péráka. Byl určen pro sportovně zalo-
žené řidiče, ale samozřejmě sloužil i v oz-
brojených složkách. Mohl být však k němu 
připojen i sajdkár. 

Teď na chvilku zavítám do té „své“ kate-
gorie 3), protože v roce 1957 Richard Dusil 
z Jawy vyrobil prototyp Jawy 500 OHC v 
kývačkovém rámu se 16“ koly. Na tomto 
motocyklu jezdil František Šťastný a absol-
voval na něm i slavnou Tourist Trophy. Mo-
tocykl měl maximálku 155 km/hod a byl prý 
velice povedený. 

Nahoře vidíte původní prototyp postave-
ný v 50. letech, dole pak současné repliky 
toho motocyklu. 

Tímto kejvačkovým prototypem však 
život tohoto populárního motoru neskončil. 
Někteří kutilové se pokoušeli tento motor 
naimplementovat do dvojitého jawáckého 
rámu typu 634 a třeba se jim to i povedlo a 
třeba to nějak dostali i „na papíry“ a nebo jen 
zariskovali, že to nějak projde. 

A tak v 80. letech udělala Jawa jedno z 
mála svých dobrých rozhodnutí a povolila 
tuto přestavbu, tedy výměnu motoru Jawy 
350/634 za motor 500 OHC a vydala k tomu 
i příslušnou výkresovou dokumentaci a tech-
nický popis. Podle toho návodu bylo u nás 
upraveno asi 15 motocyklů ….a zřejmě by 
asi o tuto přestavbu byl dále zájem, tak se 
zase Jawa zachovala jako správný kazič 
všeho dobrého a tuto přestavbu zakázala. V 
muzeu v Pavlíkově u Rakovníka však takto 
postavený motocykl můžete vidět. 
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Takto ta povolená zástavba vypadala. 
Všimněte se, že bylo např. třeba použít i 
velké bubnové brzdy z původního motocy-
klu. Rám byl prodloužen o 70 mm. 

Motor 500 OHC se samozřejmě použí-
val i pro sportovní účely a byl dokonce vyvi-
nutý dvouvačkový motor pro silniční závody 
(viz spodní obrázek), ale to už je mimo roz-
sah tohoto článku, kde se zabýváme moto-
cykly určenými pro běžný provoz. 

Jak by mohla v současné době vypadat 
Jawa 500 ukazuje designový návrh, který 
pochází ze Slovenska. Ale mezitím se stalo 
to, že Jawa zase přilepila svoji nálepku na 
motocykl vyráběný tentokrát v Argentině a 
nazvala ho Jawa RVM 500, jak si můžete 
přečíst a prohlédnout si ho na str. 27 tohoto 
Občasníku. Takže už zase Jawu 500 máme 
a reinkarnace Jawy 500 OHC se odkládá :-(. 

Ještě ten designový návrh, je z r.1997. 

NA OKRAJ 
Projekt IFA 

„Schwalbe Safari“ 

Ještě než přeskočím k dalšímu typu 
Jawy 500, tak ještě pár řádků k dnešnímu 
stavu. Nechci tady polemizovat o dnešní 
ceně tohoto motocyklu, ta je ostatně často 
tématem při různých motorkářských disku-
sích u piva, ale podívejme se na tu praktic-
kou stránku věci. Jawa 500 OHC je kultovní 
motocykl. Mám několik kamarádů, kteří se 
renovacemi zabývají, jeden z nich dokonce 
jezdí s tímto motocyklem závody veteránů. 

Všichni renovátoři a znalci těchto moto-
rů vědí, kdo v této republice umí udělat mo-
tor a kdo ne a ten, kdo chce mít renovaci 
provedenou perfektně, tak si nenechá motor 
dělat někde ve stodole. Je to asi trošku vě-
da, a tak je asi otázka, jak se ty opravy děla-
ly před 50 a více lety, když i dnes je to pro-
blém. Ale Major Haluška v Černých baro-
nech pronesl důležitou větu: „Honěc, dnes je 
nám na všetko treba špecialistov!!!“ ….a 
něco na tom asi bude. 

Nevím, co to bylo za akci a v 
jakém roce, nic jsem k tomu 
nenašel, ale podívejte se na ty 
krásné Simsony Schwalbe 
(vlaštovky) vytuněné pro něja-
ké africké dobrodružství. 
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..a ještě pár  dalších 

NA OKRAJ 
Dalším motocyklem od firmy Jawa byla 

Jawa 500 R (Rotax) typ 825 (826) . 

Abych si ušetřil práci, využiji dopisu pana 
Miloslava Straky, který jsem od něj dostal 
       Zdravím Vás, 

a pokusím se Vám sdělit co si 
ještě pamatuji. Podnět ke vzniku 
typu Jawa Rotax vzešel 
z nejvyšších pater komunistické-
ho aparátu, a sice nahradit 
eskortní motocykly BMW motocykly 
domácí produkce. 

Po zkušenostech s dvoudobými 
motory a oblaky kouře, přes kte-
ré nebylo papaláše v kabrioletu 
ZIL vidět, se trvalo na provede-
ní se čtyřdobým motorem. Po zku-
šenostech s motory Rotax v sou-
těžním sportu, vzniklo někdy 
v roce 1984 30 ks černo-
stříbrných strojů Jawa s motory 
Rotax, které prakticky nevyjely, 
protože během zbývající doby do 
pádu komunismu v Čechách tu byly 
dvě nebo tři státní návštěvy. 

V stejné době se afilace Mo-
tokovu Škoda Great Britain Ltd. 
snažila oživit prudce klesající 
zájem o československé motocykly 
na britském trhu modelem, který 
by nahradil málo výkonné J 350 
v kombinaci se sidecary Velorex, 
o které byl stále zájem. Nejprve 
motory nakupovala SGB, úpravy 
rámu a zejména sací a výfukový 
trakt stroje se připravoval v 
dílnách afilace, později přichá-
zely podvozky upravené výrobcem. 
Svépomocí se v Anglii vyrobilo 
cca 25 ks, ve spolupráci s n.p. 
Jawa dalších 200 ks. 

S pozdravem  

M. Straka 

K tomu už asi skoro není co dodat. Jen 
nějakou tu fotečku. A možná pro vás trochu 
nezvyklé fotky tohoto motocyklu se sajdká-
rem. Fotky zřejmě pochází z londýnské Mo-
tor Show v roce 1987. 

V dnešní době už jsou také tyto motocy-
kly sběratelskou raritou a jejich cena pomalu 
ale jistě roste. Ale je to naprosto identický 
vývoj jako u ostatních motocyklů naší domá-
cí výroby, kterých byl vyroben omezený po-
čet. 

Teď jsem se dostal tak trochu do vlastní 
pasti, protože budu psát o motocyklech obje-
mu 500 cm3 dalších značek z produkce 
RVHP, ale vlastně sám nevím, jestli je mám 
zařadit do té své kategorie č. 2 nebo č.3. 
jsou to každopádně motocykly vyvinuté v 
mateřských továrnách, ale ani jsem nezjistil, 
kolik se jich vlastně vyrobilo. Takže se bude 
jednat o takovou přechodovou kategorii. 

MZ ETZ 502 -  tento motocykl či spíše 
motor pro tento motocykl vznikl spojením 
dvou jednoválců MZ ETZ 251. Vzhledem k 
tomu, že po internetu kolují videa s tímto 
motocyklem, tak určitě byly nějaké vyrobeny. 
Na prvním obrázku vidíte i nějaké ty výkono-
vé parametry a já bych k tomu ještě přidal 
maximálku 160 km/hod., takže v 80 letech 
by to byl v rámci RVHP určitě docela výkon-
ný motocykl. 

Podobným způsobem jako firma MZ se 
vydala i maďarská značka Pannonia, která 
od roku 1974 vyráběla typ P21 s objemem 
250 cm3, jak jste se mohli dočíst v minulém 
čísle Občasníku. Tento motocykl měl za vzor 
motocykl Yamaha, byl to dvouválec s výko-
nem 23 koní při 7500 ot./min. A teď si před-
stavte, že zdvojením tohoto motoru vznikl 
typ Pannonia S4 500, jeho výkonové 
parametry neznám, ale určitě nebyly špatné.  
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Zase ty skútristky…. 

a dokonce v  plavkách 

Teď bychom se ještě měli podívat na 
Polsko a SSSR, ale tady zatím nic zajíma-
vého. Sice značka IŽ začala v 80. letech 
koketovat se zvyšováním výkonu vlastních 
motorů přestavbou motorů na vodní chlaze-
ní. Kromě toho firma koketovala i s firmou 
Yamaha a na základě motoru modelu XT-
550 zkonstruovala velice moderní prototypy 
motocyklů nazvané Orion, Marathon a 
Sprinter, které se ovšem nikdy nedostaly do 
výroby. 

Když už jsem se ale dostal do oblasti 
prototypů, tak se musím vrátit k naší domácí 
značce  a  jejím nádherným prototypům z 
80. let Jawa 500 typ 824, které byly 
zkonstruovány ve třech objemových třídách 
(typ 821—objem 420 cm3). Objem 500 byl 
asi ten nejznámější. Vzduchem chlazený 
dvouválec—boxer OHC, objem 497 cm3,  
výkon 27 kW, 5°převodovka, váha 176 kg. 

A teď se už dostáváme stoprocentně ke 
kategorii 3), kde už nám zbyly opravdu jen 
prototypy vycházející ze sériových motocy-
klů. U nás to jsou zástavby legendárního 
motoru Jawa 500 OHC do novějších 
rámů, a to buď „kejvačkových“ nebo dvoji-
tých 634/638. 
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...a co třeba ve 

spodním prádle??? 

Jeden maďarský nadšenec dokonce 
postavil Jawu 1050 spojením tří motorů 
Jawa 350. Fotky jsou notoricky známé, ale 
zopakujme si je, třeba je někdo z vás ještě 
neviděl. 

A z těch ostatních značek jsem  našel 
jen informace a obrázky speciálů, které mají 
základy v východoněmeckém motocyklu 
AWO 425 (tedy jednoválec 250 cm3). Tento 

dlouhý třímotorový AWO 750 se zřejmě 
používal v závodech ve sprintu jako podob-
né jiné motocykly. Těžko si ho lze představit 
jako „sériový“ typ.  

To další prototyp polského Junáka 
700, kterého bychom mohli označit jak V-

twin (2 x 350 cm3) by se zřejmě jako sériový 
motocykl uplatnil. 

A teď dodatek v podobě kategorie 4). 
Sice jsem ji neplánoval, ale tak nějak vyply-
nula z tohoto článku, protože jsem psal, že 
se jedná o motocykly z doby RVHP nebo 
těsné po ní. Proto se ještě krátce podívejme 
na novodobější historii. 
Jde vlastně jen o to, že dvě podobné firmy 
ČZ a MZ zabojovaly o své přežití po pádu 
železné opony a zhroucení východních trhů 
podobným způsobem, a to zástavbou jedno-
válce Rotax 500, který se používal i v mo-
tocyklech dalších značek. Ještě snad nako-
nec dodejme, že firma Jawa byla naštěstí 
přece jen o trochu úspěšnější a přežila, i 
když asi ne díky tomuto jednoválci. ■ 
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Manželky a pivo Dneska je venku krásný zářijový den, 

sluníčko, teplota kolem 20°C. na konci týdne 
nás čeká poslední letošní sraz v Hořicích, a 
pak zase ta dlouhá nepříjemná zima a zná-
má okurková sezóna pro motorkáře. A tak 
by se zdálo, že je to ještě do srazů 2021 
daleko, ale to by byla mýlka. Čas letí, a tak 
je třeba už dnes myslet na to, co bude za 
půl roku. To myslím z hlediska shánění uby-
tovacích kapacit. Protože co se odehrálo 
letos na jaře díky koronaviru, to nás už dou-
fám znovu nečeká :-(. 

A tak se hned podívejme na ten příští 

rok 2021, jak jsou v oblasti našich srazů 
„rozdané karty“ a hlavně úkoly: 

58. sraz - Západní Čechy, Sycherák - 
ubytování zajištěno, (organizátor Vokáč) 

59. sraz - Severní Čechy, Peruc - uby-

tování zajištěno, (organizátor Malypetr + 
Volek) 

Mezinárodní sraz skútrů (Slovensko) 
- je třeba zajistit ubytování na cestu tam i 
zpátky). Letos se k tomu hlásili: Vokáč, 
Hartman, Plachý, tak snad nezklamou :-). 

60. sraz - zatím to vidím jako šanci, 
protože tam máme dost velkou mezeru. 
Ujme se tohoto úkolu někdo???  

61. sraz - Expedice Rakousko popř. 
Německo, jedná se o klubovou akci pro 
omezený počet účastníků (organizátoři Ma-
lypetr, Volek, Gerolt)  

62. sraz - Střední Čechy, Mcely - za-

tím otevřeno, sraz by byl spojený s návště-
vou památníku J.F.Kocha (organizátor Maly-
petr)  

63. sraz - Zruč nad Sáz., Chabeřický 
mlýn - ubytování zajištěno, (organizátor Ma-
lypetr, Vohnický st. a ml. Marina :-))  

64. sraz - Jižní Čechy, Strakonice - 

ubytování zajištěno, (organizátor Dusil + 
Jihočeská sekce skútrklubu Čezeta + Maly-
petr + Janinka). Tento sraz je závislý na 

včasném otevření nového muzea ČZ na 
Strakonickém hradu, účast by byla zřejmě 
vyhrazena pouze účastníkům na skútrech 
Čezeta, protože bychom  navštívili restaura-
ci Čezeta ve Strakonicích. Pokud by muze-
um ještě nebylo otevřeno, bylo by pak na 
dohodě, jestli si pro tento sraz najdeme jinou 
náplň vyjížďky. 

Ještě jsem snad zapomněl na první dvě 
malé ale tradiční zimní akce, a to únorové 
klubové setkání v Jablonci nad Nisou a o 
měsíc později návštěvu Motocyklového mu-
zea na Křivoklátu. Navržené termíny ještě s 
příslušnými kolegy projednám. 

P.S. V letošním roce došlo k politování 
hodnému případu, kdy jeden kolega si špat-
ně naplánoval dovolenou, a pak si rval své 
prošedivělé vlasy, že se nemohl zúčastnit 
srazu ve Žďáru nad Metují. Proto jsem se 
rozhodl, že náš kalendář s termíny rozdělím 
na dvě části, a to na termíny „důležité“ tedy 
srazy, vyjížďky, popř. hromadně navštěvova-
né akce a burzy, a pak na druhou část, kde 
budou termíny „méně důležité“. Tento druhý 
kalendář jsem nazval jako Regionální akce, 
protože se týkají středních, severních a vý-
chodních Čech, kam často jezdíme, a to 
nejenom my z ČSSČ, ale i naši kamarádi ze 
spřáteleného Sidecar Clubu Nasavrky.  

Tak doufám, že už se nebude stávat, 
aby si někdo v kalendáři důležitých termínů 
popletl datum :-). Kromě toho, ten kalendář 
na ledničce bude menší a bude méně dráž-
dit vaše drahé polovičky či tříčtvrtky :-):-):-) 

 

Tady dole si ještě připomeňme, co nás 
čeká v letošním roce 2020.  

Po mnoha zklamáních a čekáních v 
restauraci U zlatého slunce, kam jsme jezdili 
na oběd po poslední prosincové chotusické 
burze, dojde zřejmě letos ke změně restau-
race. O této změně budete informováni jed-
nak na našich webových stránkách, popř. i 
mailem, na koho mailovou adresu mám. 

AKCE  ČSSČ 2020,  2021  



45 

 

NA OKRAJ 
Miniatury ... 

hezký koníček 

 

m datum název  akce místo  konání odkazy www P

Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

Burza ND Hobšovice (Slaný) https://www.orionklubslany.cz/kalendar-akci/

Burza ND Mělník http://vcc-melnik.cz/

Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

Vymetání vývuků - motosraz Mšeno http://www.jawaczveteran.cz/index.php

Sraz historických vozidel Pucheř http://www.khv-pucher.estranky.cz/

Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

Sraz motocyklů čs. výroby Dolánky, Zrcadlová koza https://www.facebook.com/pg/srazcsmoto/posts/

Sraz historických motocyklů + vyjížďka Bezno u Mladé Boleslavi mobil: Líbal 725 902 230
Jízda Kokořínskem Mšeno http://www.jawaczveteran.cz/index.php

Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

Burza ND Hobšovice (Slaný) https://www.orionklubslany.cz/kalendar-akci/

7 Burza ND Mělník http://vcc-melnik.cz/

11. sraz moto čs. výroby Mšeno http://www.jawaczveteran.cz/index.php

Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

Sraz motocyklů čs. výroby Huntířov u Železného Brodu http://www.amkzeleznybrad.estranky.cz

Sraz motocyklů čs. výroby Ledce u Hradce Králové http://www.knnledce.cz/

Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

Sraz motocyklů čs. výroby Dolánky, Zrcadlová koza https://www.facebook.com/pg/srazcsmoto/posts/

Zavírání šoupátek Mšeno http://www.jawaczveteran.cz/index.php

Svatováclavská jízda Mladá Boleslav https://www.mb-net.cz/svatovaclavska-jizda/

10 Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

11 Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

12 Burza ND Nupaky u Prahy http://www.burzanupaky.unas.cz/

Regionální akce 2021

3

4
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NA OKRAJ 
Znáte naše stokoruny? 

Od kolegy mi přišel mail se zajímavými 
obrázky: 
Legendární 4-válcová Jawa 673 
zvítězila 6.9. v závodě v Dymo-
kurech u Poděbrad v kategorii 
Klasik do 350 ccm s britským 
jezdcem J. Walkerem. 
S pozdravem, Jiří Hejl 

A když jsem tento mail rozeslal kamará-
dům—motorkářům, tak se hned ozval jeden 
z nich a napsal mi velice zajímavé informa-
ce, které si už zaslouží zveřejnění v Občas-
níku: 
Jen doplním pár informací. James 
je můj kamarád, potkáváme se v 
depu již 6 let, a tak jsem za tu 
dobu sledoval jak motocykl zlep-
šuje. Má firmu na laďění závod-
ních motorů a ten svůj čtyřvá-
lec/replika od Fialy/ zdokonalil 

takřka do bezvědomí. Začínal s 
výkonem asi 65 HP, vloni již měl 
na brzdě 85 HP a letos v Nepomuku 
měl již 102 HP a to vše jen úpra-
vou kanálů /teď je to 10 kanál/ a 
výfukvým potrubím. Jede to straš-
ně a on to navíc umí, až do 4 
rychlosti mu jde kolo do vzduchu 
a v Nepomuku v lese na horizontu 
skáče tak, že má obě kola ve 
vzduchu asi 40 čísel.Pro mne je 
to jediný jezdec, kterému od pr-
vopočátku ta Jawa jede jak má. 

Olda Karas 

PO  UZÁVĚRCE  

JAWA 350 TYP 673 

Kolega Petr Petříček poslal další obrázek svého nového konferenčního stolku v obýváku s 
poznámkou, že celý pohonný agregát je již  dokompletován, už chybí jen kabely ke svíčkám.  

Na druhém obrázku vidíte trochu netradičně uložený motocykl—veterán v akváriu a vy 
můžete přemýšlet o tom, která „veteránská“ výzdoba obýváku se vám víc líbí :-). 
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NA OKRAJ 
Dá se „to“ předjet  

na Čezetě??? 

 

Žně nám úspěšně skončily, úroda byla lepší 
než vloni a nejlepší kombajnéři obdrželi jako 
odměnu za svoje pracovní nasazení nové osob-
ní automobily (obr. vpravo). 
 

Nedávno jsme se na jednom srazu bavili o 
černění oceli. Tady je návod od jednoho čtená-
ře Světa motorů někdy z 50. let (obr. dole). 

Hezké počasí a  „dvacítky“ už budou zase 
patřit minulosti (obr. vlevo) a my se budeme 
muset smířit s tím, že zase začne období pod-
zimních srážek a plískanic (obr. dole). 

Z Brna přišla smutná zpráva. Zemřel 
náš kamarád skútrista  Martin Kubálek.  

Na fotkách vpravo ho vidíte na srazu 
„Hálův mlýn“, kde byl spoluorganizátorem 
a vedoucím naší páteční kolony na 1. sra-
zu Druzet.  

U nás v „Čechách“ byl naposled na  
srazu České sekce skútrklubu Čezeta v 
roce 2018 na Výškových prémiích Liberec-
ka. 

Čest jeho památce. 

Martin odjel…..navždy 
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NA OKRAJ 
Australské autovlaky 

Když jsem 
d o p s a l 
zprávu o 
úmrtí Marti-
na Kubál-
ka, byl 
jsem smut-
ný z toho, 
že jsem 
O b č as n ík 
u k o n č i l 
s m u t n o u 
z p r á v o u . 
To jsem 
ještě netu-
šil, že to 
n e b u d e 
p o s l e d n í 
s m u t n á 
zpráva v 
tomto čísle 
Občasníku. 
V sobotu mi 
volala Eliš-
ka Tumová, 
že její otec, 
náš dlouho-
letý a vý-
borný ka-

marád, skútrista, motorkář, šikovný mecha-
nik a téměř stále usměvavý  

Polda (Leopold) Tuma  

v pátek 18.9.2020 tragicky zahynul.  
Skoro jsem tomu ani nevěřil, ale v těch-

to otázkách se nežertuje :-(. Přemýšlel jsem, 
co sem mám napsat, ale nějak mě nic smys-
luplného nenapadlo. Ani nevím, kolik let 
jsme se s Poldou znali, ani kdy a kde jsme 
se potkali poprvé, jen vím, že už je to docela 
dlouho. Asi první moje vzpomínky na Poldu 
sahají do doby, kdy přijel na sraz do Zruče 
nad Sázavou ještě se svým bratrem, který 
už bohužel také zemřel před mnoha lety. 

Já myslím, že my, co jsme s ním zažili 
mnoho motorkářských srazů, kteří jsme za 
ním jezdili do jeho firmy a setkávali se s ním 
na burzách na jeho firemním stánku, tak 
nám zůstane Polda ve vzpomínkách jednou 
pro vždycky. Když jsme před týdnem spolu 
seděli v Hořicích při srazu večer u piva a 
dobře se bavili, nikoho z nás ani nenapadlo, 
že je to naše poslední setkání. 

Některé reakce kolegů na mailu: 
● Tak tohleto nás odpoledne sundalo 
pořád tomu nemůžeme uvěřit.  

Romča a Zbyněk 
● Tak Poldo, sbohem!              Ivo 
● Proč vždycky musí odejít kamarád, 
který nikomu neublížil a každému po-
mohl, mám slzy v očích. Do..., proč? 
Jsem z této zprávy hodně rozhozen. Je 
mně hodně smutno. Nemohu to rozdý-
chat.                          Vlasta 

● Nebyl jsem dnes na mailu, před 
chvílí mi tu zprávu volal Kamil a 
hned po něm i Zbyněk. Jsem z toho 
nějakej špatnej.                Honza 

● Čest jeho památce.           Zdeněk 
● Proč dobrý lidi, co jsou v pohodě a 
skromný a nic nechtěj, jsou tam naho-
ře. Jsem rád, že jsem ho znal. Zdeněk  
● Ahoj Marceli, vyřiď prosím i od nás 
upřímnou soustrast.     Beate & Karel  
● Poldo nashledanou, byl jsi výborný 
kamarád tam nahoře se zase všichni 
shledáme.               Pavel a Květa 
● Ahoj, to je mi strašně líto co se 
stalo Poldovi, je to tragedie. Budu 
na něho myslet.                  Ivan 
● Tak to je mi líto. V jedné písničce 
od Iron Maiden se to zpívá....dobří 
lidé umírají mladí....bohužel.  Libor   

Jak jste viděli na minulé straně, 
kamiony  se nám jaksi zvětšují 
a už existují výjimky pro jejich 
maximální délku, i třeba s 
omezením, že jezdí jen v noci. 
Ale australské autovlaky jsou 
zatím asi bezkonkurenční :-). 

  23.9 .2020  11:00 HOD. 
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ZÁVĚR  
 

NA OKRAJ 
Ještě něco ze života Závěr …..vůbec jsem netušil, že závěr 

tohoto čísla Občasníku bude tak smutný. A 
to jsem si ještě uvědomil, že jsem zapomněl 
na další smutnou zprávu, kterou mi před 
časem poslal Ivan Maroš …..a to informaci o 
úmrtí jejich kolegy skútristy z Moravskoslez-
ské sekce skútrklubu Jána Jurčánka, 

který zemřel 5. srpna 2020 ve věku 56 let. 
Takže z tohoto pohledu nebylo to letošní 
léto ani trochu příznivé.  

Dnes byl pohřeb kamaráda Poldy Tumy. 
Jak můžete vidět na předešlé straně, sešla 
se nás na pohřbu docela početná skupina, i 
když mnozí se z různých důvodů  
(většinou pracovních) omluvili. Obřadní síň 
byla nabitá k prasknutí, někteří se ani nedo-
stali dovnitř. PO obřadu jsme byli pozváni na 
smuteční hostinu, kde jsme znovu společně 
na Poldu zavzpomínali. 

Jak jsem psal v kapitole o našich klubo-
vých akcích, že je tam jeden volný termín na 
sraz, dnes se k tomu tak napůl přihlásil Zby-
něk Plachý, tak uvidíme, co vymyslí. Vzhle-
dem k tomu, že jsme ale letos byli na sra-
zech ve Žďáru nad Metují a v Hořicích, tak 
bych to viděl ještě na trochu východnější 
Čechy. 

Dneska začal astronomický podzim, 
takže už nemůžeme počítat s tím, že budou 
nějaké krásné dny a víkendy dlouho pokra-
čovat. Ještě se asi trochu svezeme, ale už 
to bude takové to podzimní ježdění, kdy 
každé ohřátí se na benzince u kávy je pří-
jemné. 

Také se nám vrací Covid-19, roušky, 
různé zákazy apod., takže ani nelze odhad-
nout, jestli budou veteránské burzy, včetně 
té prosincové chotusické, po které chodíme 
na společný oběd. Ten jsme chtěli letos už 
přehodit do jiné restaurace, což asi v přípa-
dě, že to bude povoleno, uděláme. Všichni, 
keří s námi na oběd chodíte, budu informo-
vat mailem. 

Co ještě  jsem zapomněl? Přidal jsem 
jednu malou přílohu a na závěr bych tu ještě 
chtěl připomenout toho nevychovaného a 
přemoudřelého fracka Gretu, kterou od 
mládí rodiče nemlátili a udělali tak velkou 
chybu. Tentokrát bych ji ale chtěl pochválit. 
Jednak vymyslela ekologická letadla (viz 
obr. vlevo), za což ji patří dík, a za druhé se 
konečně přiznala že jí „voní dvoudobé mo-
tory!!!“ 

Tak přátelé, hezký podzim. Sice ta leta-
dla àla Greta ještě asi v provozu nebudou, 
ale tu vůni dvoudobých motorů si ještě užijte 
co nejdéle a hlavně bez nehod, podzimní 
silnice už občas kloužou!!! 
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Já myslím, že tentokrát je Občasník docela 
obsáhlý, takže už ho nemusím moc nastavovat 
nějakými přílohami, abyste měli co číst. Ale 
aspoň jednu zajímavost jsem přidal. Staročeské 
míry a váhy ... jsou jednak zajímavé a jednak 
už skoro zapomenuté. 

PŘÍLOHA  
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POROVNÁNÍ TATRA 603 versus CHEVROLET CORVAIR (SM roč . 1959) 
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